
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luís Roberto dos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISTA SINOS: 
 
 

A EDUCAÇÃO DO CORPO EM UMA INSTITUIÇÃO CONFESSIONAL DE ENSINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
 

 2010 



 
2 

 

 
Luís Roberto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

REVISTA SINOS: 
 
 

A EDUCAÇÃO DO CORPO EM UMA INSTITUIÇÃO CONFESSIONAL DE ENSINO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências do 
Movimento Humano da Escola de 
Educação Física da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, para a 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências do Movimento Humano. 

 
Orientadora: 
Prof. Dra. Silvana Vilodre Goellner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
 

 2010 

  



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 
 

 
S237r   Santos, Luís Roberto dos 

          Revista Sinos: a educação do corpo em uma instituição 
confessional de ensino. / Luís Roberto dos Santos. - Porto 
Alegre: Escola de Educação Física da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2010. 

                   144 f.: il.  
 

  Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Escola de Educação Física. Programa de 
Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, Porto 
Alegre, BR-RS, 2010.  

  
      1. Educação do corpo. 2. Estudos culturais. 3. Adventismo. 
I. Título. II. Goellner, Silvana Vilodre, orientadora. 
 

CDU: 159.937.5  
 

 
 
                 Ficha catalográfica elaborada por Cintia Cibele Ramos Fonseca, CRB-10/1313 

 
 
 
 



 
4 

 

DEDICATÓRIA 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à memória do grande amigo, companheiro e irmão Adroaldo de 

Souza Fernandes que, deixando o palco da vida no início deste ano, não pôde 

concluir seu sonho de contribuir com a Pedagogia Adventista através de seu 

trabalho de conclusão no curso de Educação Física na Universidade Feevale. 

   

 



 
5 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela maneira maravilhosa com que me permitiu 
ingressar neste programa, assim como conceber, desenvolver e concluir este 
estudo; 
 
À minha doce e amada esposa Aline, pelo apoio, amor, dedicação e compreensão 
nestes dois anos em que fiz do escritório o meu esconderijo; EU TE AMO; 
 
Aos meus pais, Dina e Antônio, pela educação, apoio e constante motivação; 
 
À minha orientadora, Profa. Dra. Silvana Goellner pelas palavras de ânimo e, 
principalmente, pela disponibilidade e sensibilidade ao conduzir-me nesta aventura; 
 
Ao Prof. Dr. Alex Branco e Profa. Dra. Angelita Jaeger, por aceitarem compor a 
banca e pelas importantes contribuições no momento da qualificação; 
 
Aos familiares, Carla e Josias, Guido e Marili, Fran e John, Tati, Ueslei e Dudu, por 
entenderem minhas ausências nos momentos de lazer e, principalmente, nos 
turismos de “findis”; 
  
À querida Profa. Dra. Maria Teresa Cauduro – Maitê – por iniciar-me na vida 
acadêmica e ser uma grande incentivadora nesta minha caminhada; 
 
Ás minhas colegas de trabalho e amigas Joseni e Cássia, pela motivação e pelos 
muitos “galhos quebrados” junto às minhas turmas de Educação Física; 
 
À Profa.  Aparecida H. Macedo, pelo empréstimo das revistas e por ter 
compartilhado seu conhecimento ao corrigir minhas palavras nesta dissertação; 
 
Ao Amílcar, pelas dicas teológicas e, sobretudo pelo empréstimo das literaturas 
sobre o adventismo; 
 
Aos demais amigos, Marcelo Haubert e Évelin, Marcelo Esteves e Camila pelo apoio 
constante; 
 
Aos colegas e amigos do CEME e GRECCO pelas dicas nos momentos de dúvida; 
 
Ao IACS, representado pelos seus administradores, professores, funcionários e 
alunos, que me proporciona a grata alegria de exercer a profissão de educador; 
 
E aos professores e funcionários do PPGCMH da UFRGS, que de uma maneira ou 
outra, deram sua contribuição a este estudo. 

 



 
6 

 

RESUMO 
 
 
 

Nesta dissertação, discuto e problematizo a educação do corpo. Ancorado no aporte 
teórico dos Estudos Culturais, tomo como corpus de análise um periódico produzido 
e distribuído pelo Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS chamado Revista 
Sinos. A intenção é analisar as representações referentes à educação dada ao 
corpo pela pedagogia adventista neste periódico pertencente à instituição 
confessional de ensino em apreço. O estudo está concentrado nas onze edições da 
revista, publicadas entre 1968 e 2008, em que foram analisados textos e imagens ali 
veiculados. Recorro à história para caracterizar o Adventismo em suas crenças e 
determinações dogmáticas, que uma vez incorporadas pelo pensamento 
educacional adventista, atravessam as práticas escolares de suas instituições 
educacionais. Desta forma, apresento o pano de fundo em que ocorrem as 
representações na revista, favorecendo o entendimento das questões relativas à 
educação do corpo nesse contexto. Da análise do material empírico emergiram três 
categorias em que a educação do corpo é representada e significada na revista, a 
saber: saúde, trabalhos manuais e práticas corporais. No tocante à saúde, as 
representações evocam a necessidade de se manter um corpo limpo e saudável. 
Para tanto, a higiene e a alimentação vegetariana são trazidas à tona como práticas 
responsáveis por inculcar hábitos que propiciem esta condição ao indivíduo e, por 
conseguinte ao seu corpo. Quanto aos trabalhos manuais, as significações giram em 
torno da necessidade de banir a ociosidade dos corpos e promover-lhes a utilidade. 
Desta forma, diferentes trabalhos físicos são propostos com o fim de contribuir no 
desenvolvimento de um corpo saudável e ainda garantir que as atividades corporais 
realizadas pelos indivíduos sejam proveitosas à ele próprio, à sociedade e à Deus. 
Já nas práticas corporais, além de intentar sobre a saúde dos alunos, uma vez que 
podem prevenir, aliviar e mesmo curar algumas enfermidades, tais práticas ainda 
requerem atividades em que a ênfase esteja na recreação para que a mente possa 
receber descanso e esteja preparada para o desenvolvimento das atividades do 
cotidiano. As representações trazidas pela revista dão voz ao pensamento 
adventista de que, tudo o que afeta o corpo, afeta também a mente e o espírito. 
Sendo assim, todas as ações e cuidados dispensados para o desenvolvimento do 
físico, intentam o desenvolvimento do intelecto e um melhor relacionamento com 
Deus. 
 
PALAVRAS CHAVE: Educação do corpo, Estudos Culturais, Adventismo.   
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ABSTRACT 
 
 
 

On this dissertation, body education is discussed and problematized. Anchored on 
the theory of Cultural Studies, analyses corpus is a periodical produced and 
distributed by IACS (Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – Seventh-day Adventist 
Academy) called Sinos Magazine. Our intention is to analyze representations 
referring to body education given by Seventh - day Adventist pedagogy on this 
periodical that belongs to a confessional education institution. The study is centered 
on eleven editions of the magazine, published between the years of 1968 and 2008, 
in which texts and images published were analyzed. With the Adventism historical 
background characterization, its beliefs and dogmatic determinations, that once 
incorporated by the Adventist educational thought reaches school practices on 
educational institutions. This way the background in which representations are made 
on the magazine are presented, favoring the understanding of questions related to 
body education on this context. From the analyzes of the empirical material three 
categories in which body education is represented and signified on the review 
emerge, as follows: health, manual labor and body practices. On relation to health, 
representations evoke the need to maintain a healthy and clean body. On that 
purpose, hygiene and vegetarian diet are brought into discussion as practices 
responsible for inculcating habits that will allow this condition to the individual and, as 
a result, to his body. As to manual labor, the significations are related to the 
banishment of body ociousness and promote their utility. This way, different physical 
activities are suggested aiming to contribute on the development of a healthy body 
and guarantee that the activities developed by the individuals are worthwhile to 
themselves, to society and to God. As to body practices, further than worry about the 
student’s health, once they can prevent relief and even heal some infirmities, these 
practices still require activities in which the emphasis is on recreation so that the 
mind can receive rest and get prepared for developing daily activities. The 
representations brought by the magazine give voice to the Adventist thought that 
everything that affects the body, also affects mind and spirit. On this way, every 
action and care driven to the physical aspects’ development, also aims the 
development of the intellect and a better relationship with God. 
 
Keywords: Body Education, Cultural Studies, Adventism 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Por constituir o lugar reservado à existência dos indivíduos e estar repleto de 

significações, o corpo, cada vez mais, tem sido tomado como objeto de estudo e 

investigação. Diferente da visão concebida no passado – quando a ciência lançava 

mão deste apenas para o estudo das questões biológicas, sobretudo das orgânicas 

e anatômicas, como se corpo estivesse resumido apenas a um conjunto de matéria, 

destituído de sentimentos e racionalidade – o corpo assume sua subjetividade e 

permite ser entendido como produto de uma construção cultural e social, fato que o 

torna suscetível ao esquadrinhamento das ciências sociais e humanas.  

Frente a esta ampliação dos estudos relativos ao corpo, e às inovações 

alcançadas nesta área investigativa, sobretudo no que se refere à compreensão das 

manifestações e representações corporais, pesquisadores têm estabelecido estudos 

em diferentes eixos como: historiografia do corpo, sociologia do corpo, educação do 

corpo, dentre outros; sempre com a finalidade de compreender as transformações e 

mudanças ocorridas na corporeidade dos indivíduos.   

No tocante à educação do corpo, por exemplo, investigações têm 

evidenciado diferentes agentes que, colocados em funcionamento por dispositivos 

políticos, sociais e culturais, exercem uma pedagogia reguladora de gestos, formas, 

aparências, comportamentos, hábitos, entre outros. Estes visam a tornar o corpo 

cada vez mais condizente e ajustado ao contexto sociocultural a que pertence. 

Neste processo, é lançada à escola, grande, se não a maior, expectativa e a 

responsabilidade pela sujeição e constrangimento dos corpos. Embora outros 

agentes, encontrados no exterior destas instituições, sejam revestidos por uma 

pedagogia atuante na corporeidade dos indivíduos, a escolarização, munida de 

inúmeras práticas integradas à sua cultura, consiste num dispositivo privilegiado 

para conformação e adequação dos corpos. 

Ao observar tal situação no cenário da literatura acadêmica, reforço a ideia 

de que a diversidade e a abrangência de estudos sobre o corpo, especialmente 

sobre a educação dada a ele na escola, enriquecem o entendimento das 

significações corporais observadas na sociedade, e por isso merecem atenção. Não 

fosse assim, não haveria tantos estudos realizados nesta área.   

Partindo deste pressuposto, desenvolvo este estudo com a finalidade de 

compreender os processos de educação do corpo estabelecidos por uma instituição 
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confessional de ensino. Amparado pelos campos teóricos dos Estudos Culturais, 

encontro fundamentação para discutir a pedagogia corporal e os diferentes modos 

pelos quais esta aparece representada num artefato pedagógico produzido e 

distribuído pela escola em questão 

Para tanto, no primeiro capítulo apresento a temática investigativa e trato de 

evidenciar as aproximações teóricas empregadas neste estudo, buscando 

estabelecer uma conexão entre corpo e pedagogia. Apresento ainda, nesse capítulo, 

a questão central da pesquisa, assim como aquelas responsáveis por guiar as 

análises durante a realização do estudo.  

No segundo capítulo, caracterizo o Adventismo, proporcionando informações 

sobre a gênese do movimento liderado por Guilherme Müller, como também sobre a 

passagem deste para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao caracterizá-la, 

apresento uma síntese das crenças e princípios fundamentais instituídas ao longo 

de sua constituição denominacional1. Ainda neste capítulo, apresento como se deu a 

formação do Sistema Educacional Adventista, assim como a constituição da filosofia 

que o rege. Encerro as considerações sobre o Adventismo caracterizando a escola 

de onde são provenientes as fontes aqui analisadas. Apresento, portanto, fatos 

relacionados à sua origem e os principais eventos que compõem o seu 

desenvolvimento institucional. 

O capítulo seguinte é dedicado a apresentar a Revista Sinos, assumida 

como corpus de análise neste estudo. Para tanto, caracterizo a revista, destacando 

algumas prerrogativas do seu projeto editorial, identificando as capas e exibindo 

elementos que constituem o seu conteúdo, bem como, evidenciando sua trajetória 

no contexto educacional da instituição que a produz. Além disso, defino as 

ferramentas teóricas que me foram úteis na análise e apresento as três categorias 

de análise emergentes das fontes. 

Os três capítulos seguintes concentram o esforço analítico dessa 

dissertação. O primeiro deles trata das representações de corpo e saúde na revista. 

O seguinte apresenta as representações ligadas ao trabalho manual e suas 

                                                 
1
 Termo oriundo do fenômeno denominacionalismo, em que surgem múltiplas linhas heterogêneas no 

interior da religião cristã. Durante o texto, o termo denominação/denominacional será utilizado para 
indicar uma destas linhas que se manifestam na forma de igrejas ligadas ao cristianismo, mais 
especificamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
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significações no contexto educacional. O último capítulo de análise traz as práticas 

corporais e suas representações quanto à educação do corpo. 

O último capítulo desta dissertação se reserva às considerações finais deste 

estudo. Trata de estabelecer uma síntese das significações concedidas no entorno 

da educação dada ao corpo e à filosofia educacional da escola. 
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2 APRESENTAÇÃO 
 

 

“O corpo é o primeiro lugar onde a mão do adulto marca a criança, 
ele é o primeiro espaço onde se impõem os limites sociais e 
psicológicos que foram dados a sua conduta, ele é o emblema onde 
a cultura vem inscrever seus signos como também seus brasões”  

(GEORGES VIGARELLO, 1978).2 

 

As palavras de Georges Vigarello não foram despretensiosamente 

epigrafadas acima. A opção não ocorreu simplesmente pelo fato de esta citação se 

configurar como elemento instigador de minhas incipientes reflexões acerca do 

corpo e seus processos educativos – o que mais tarde veio a constituir os 

questionamentos e problematizações desenvolvidas ao longo desta investigação – 

mas também pela maneira primordial com que se aproxima deste estudo.  

Primordial, pois, além de introduzir muito bem a temática investigativa 

escolhida, ela prontamente evoca o corpo como lócus de formação e adequação 

sociocultural do indivíduo, revelando-o como espaço privilegiado à ação educativa 

reguladora de gestos, formas, aparências, sensibilidades e subjetividades, assim 

como produtora de identidades, diferenças e representações, tanto no 

particular/individual, quanto no coletivo/social.  

Entendida como Educação do Corpo, esta ação tem se manifestado repleta 

de possibilidades e significações ao longo dos tempos, pois diferentes instituições, 

formais e não-formais de educação e formação, utilizando-se dos mais variados 

aparatos e dispositivos, têm alterado, contido, aperfeiçoado, embelezado, punido e 

construído corpos. 

Como temática investigativa, a Educação do Corpo tem sido objeto de 

estudo de pesquisadores ligados especialmente à historiografia no campo da 

Educação Física.  A isto se deve a crescente utilização do termo em pesquisas 

realizadas neste campo, como se pode ver nos estudos de Vago (2002), Fraga e 

Goellner (2003), Pinto (2004), Soares (2005), Taborda de Oliveira (2006), Lima e 

Dinis (2007), Torri, Albino e Vaz (2007), Pykozs e Taborda de Oliveira (2009), 

apenas para citar alguns. 

                                                 
2 Les corps redressé. Paris, Jean Delarge, p. 399 
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Numa pequena e rápida movimentação por entre algumas dessas produções 

na atualidade, em busca de uma delimitação na utilização do termo, verifica-se que 

a ideia de educação do corpo está preponderantemente vinculada à civilidade, 

entendida como requisito da emergente modernização embalada pelas Revoluções 

Europeias do século XVIII e XIX. Neste afã civilizatório, observa-se que os corpos 

são submetidos a longos processos institucionalizados de constrangimentos e 

sujeições, a fim de se tornarem dóceis, comedidos, controlados, educados. 

Além da ideia de civilização dos/nos/pelos corpos, também é possível 

verificar a forma como se tem privilegiado o estudo da educação do corpo pelas 

práticas corporais sistematizadas, como a Ginástica, o Esporte, a Dança, etc. Como 

formas contemporâneas de organização e manifestação da corporeidade, tais 

práticas se configuram como técnicas operadoras e legitimadoras do controle do 

corpo e passam a ser responsabilizadas por “treinar o corpo e dominar a natureza” 

(VAZ, 1999).  

Outro aspecto presente nos estudos sobre educação corporal é o da 

escolarização do corpo, que como ferramenta requerida pelo processo civilizador, 

abarca as práticas corporais sistematizadas em sua cultura e se constitui num 

espaço para o acesso e conformação dos padrões corporais exigidos pela 

modernidade.   

Em suma, pode-se dizer que a abrangência do termo Educação do Corpo 

nos estudos ligados à historiografia desenvolvidos entre os autores contemporâneos 

da educação física brasileira, em sua maioria, tem sido fixada na civilização, polidez 

e educação dos comportamentos, assim como na educação e treinamento do físico, 

dos gestos, das práticas corporais, que assumidos pela cultura escolar se encontram 

presentes nas mais variadas práticas escolares. 

No entanto, para além desta delimitação de educação corporal formalizada 

por instituições, observada nesses estudos, Soares (2001) afirma ser possível a 

atuação de outros mecanismos pedagógicos sobre o corpo, pois: 

Os corpos são educados por toda a realidade que os circunda, por 
todas as coisas com as quais convivem, pelas relações que se 
estabelecem em espaços definidos e delimitados por atos de 
conhecimento. Uma educação que se mostra como face polissêmica 
e se processa de um modo singular: dá-se não só por palavras, mas 
por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde vivem” (SOARES, 2001, 
p.110). 
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Podemos notar, tendo em vista esta afirmação, a existência de uma 

pedagogia que não se mostra institucionalizada ou mesmo formalizada, atuante 

ainda que fora dos muros escolares.  

 Estudos como: Figueira (2002), sobre as representações de corpo 

adolescente feminino na Revista Capricho; Schwengber (2006), sobre a educação 

dos corpos grávidos na Revista Pais e Filhos; Rigoni (2008), sobre as marcas da 

Religião Evangélica na educação do corpo feminino, diferem da utilização e 

delimitação do termo levantada anteriormente nos estudos sobre a educação do 

corpo, e exemplificam a atuação de uma pedagogia cultural sobre corpos em 

diferentes espaços e por diferentes meios, que além de educá-los, os constitui. 

Desta maneira, re/conhecer na cultura e suas manifestações as distintas 

formas pelas quais se dá a educação corporal passa a ser fundamental para a 

compreensão de espaços e tempos em que se constituem os indivíduos, grupos e 

classes em uma determinada sociedade e em um determinado período, uma vez 

que cada época [e lugar] vai revelar uma “nova” maneira de ver o corpo e, portanto, 

de educá-lo (MORENO e SEGANTINI, 2007).  

Frente a estas possibilidades, o interesse por estudar o corpo, mais 

especificamente, a educação do corpo na/pela Pedagogia Adventista e sua relação 

com as práticas escolares, sobretudo as corporais, tem ligação direta com minha 

trajetória pessoal, educacional, profissional e acadêmica.  

Pessoal e educacional, pelo fato de ser participante do Adventismo em 

questão e ter cursado toda a educação básica em escolas desta denominação. 

Minha inserção e envolvimento com este contexto religioso me impulsionam a 

investigar a maneira como os saberes religiosos se articulam na formação e 

educação dos corpos.  

Profissional, pelo fato de integrar o Sistema Educacional Adventista, atuando 

como professor de Educação Física há doze anos, e ter interesse em saber de que 

forma os discursos e práticas desta pedagogia confessional agiram e continuam 

agindo sobre os corpos dos alunos, produzindo sentidos e re/significações.  

Já no âmbito acadêmico, por estar inserido na linha de pesquisa das 

Representações Sociais do Movimento Humano na Escola de Educação Física da 

UFRGS, e passar a estudar e entender o corpo como um constructo cultural que não 

apenas é percebido na/pela sua natureza biológica, mas também na/pela cultura, 

que ao mesmo tempo em que o produz, o diferencia (LOURO, 2000), percebo que 
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mesmo em instituições formais de ensino – escola – pedagogias culturais participam 

do processo de constituição dos sujeitos. 

Impulsionado por este entendimento de produção sociocultural do corpo, 

tematizo, neste estudo, a educação do corpo, assumindo como corpus de análise a 

Revista Sinos, produzida e distribuída pelo Instituto Adventista Cruzeiro do Sul 

(IACS), a partir de 1968, onde são evidenciadas práticas, espaços e elementos 

constituintes do cotidiano escolar. A escolha desta publicação, no entanto, percorre 

caminhos diferentes daqueles pensados e desejados inicialmente, quando ainda era 

construído o projeto de pesquisa.  

Decidido a investigar a educação do corpo na instituição de ensino em que 

leciono a disciplina de Educação Física, como dito anteriormente, procuro identificar 

e conhecer fontes que estivessem à minha disposição e que concedessem 

informações importantes e significativas para o estudo, até então focado no período 

compreendido entre 1939 e 1962.  

Após tecer conversas informais com antigos professores, ex-alunos e 

mesmo administradores da escola, na procura por pistas de onde encontrar fontes, 

minha busca teve início nos arquivos da secretaria, onde são alocados e 

preservados documentos da escola.  

 Encontro ali prateleiras recheadas de papel, fruto dos oitenta e dois anos de 

existência da instituição, contendo diversos documentos oficiais, como: regimentos, 

relatórios de notas, diários de classe, ofícios e comunicados, entre outros. As 

dificuldades surgem quando percebo não estar ali a documentação referente aos 

anos iniciais da escola – período em que o foco do estudo está compreendido . Após 

muita busca, parte deste material é encontrado junto ao arquivo contábil. Digo parte 

deste material, pois ao vasculhar estes arquivos e tentar estabelecer uma linha de 

tempo, percebo uma ruptura em sua cronologia.  

Neste achado junto à contabilidade, constatei a existência de documentos a 

partir da oficialização da escola, datada de 1939. Organizando e mapeando o 

material percebo lacunas proporcionadas pela inexistência de documentação em 

alguns anos das décadas de 1940, 1950 e 1960, e consequentemente noto uma 

quantidade de informações – advindas destas fontes – não muito significativa para o 

estudo pretendido.  

Com isso, direciono minha atenção a outros ambientes possíveis de serem 

“garimpados” por mim na busca de mais informações por meio de outras fontes. 
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Numa dessas andanças e buscas, encontro algumas publicações referentes à 

década de 1970 e percebo nova possibilidade de investigação dentro do próprio 

objeto de estudo – educação do corpo. 

Trata-se de antigas edições da revista produzida pela instituição, 

denominada “Sinos”, de cuja existência já tinha conhecimento pelo contato anterior 

com as três últimas edições. Folheando os exemplares, constato grande riqueza de 

informações em suas páginas, tanto por fontes escritas, quanto fotográficas. 

Em conversa com uma professora da Instituição, já jubilada, responsável, 

dentre outros, pelo museu e pela memória da escola, descubro o ano em que se 

inicia a produção da revista e quantas edições foram publicadas. Ao buscar 

encontrá-las no acervo da instituição, deparo-me novamente com lacunas na 

periodização dos documentos, ou seja, na escola não existiam todas as edições da 

revista.  

Este problema, porém, foi resolvido com a abertura do acervo particular 

desta professora, onde além de encontrar todas as onze edições da revista, tive 

acesso a livros e outros documentos que, como fontes históricas, em muito 

contribuíram para o desenvolvimento deste estudo, sobretudo na seção em que 

realizo uma breve historização da escola. 

Após mapear as revistas, decido mudar o foco da investigação. Minhas 

intenções de pesquisa, até então, reservavam-se em conhecer e interpretar o 

estabelecimento da educação do corpo pela disciplina de Educação Física no 

período compreendido entre a oficialização da escola e a inserção do Curso 

Comercial no currículo escolar, ou seja, de 1939 a 1962.  

Percebendo a insuficiência das fontes documentais encontradas para 

análise desse período, e empolgado com a riqueza e suficiência oferecida pela 

Revista, decido investigar a educação do corpo a partir desse artefato, ou seja, pela 

análise dos textos e imagens presentes nessa revista, busco compreender como é 

representada a educação dos corpos na educação adventista.  

Entendendo que o periódico em questão ao produzir e fazer circular ideias, 

saberes, valores e conhecimentos, participa do processo cultural que produz nossa 

subjetividade, nosso modo de pensar e agir, escolho como referencial teórico para 

este estudo os campos de investigação dos Estudos Culturais (EC), pois acredito 

que esses referenciais oferecem instrumentos que permitem fazer uso de artefatos – 
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culturais, midiáticos ou pedagógicos – como um espaço onde se exerce uma 

pedagogia. 

Provenientes de uma movimentação intelectual insurgente no panorama 

político do pós-guerra, na Inglaterra, em meados do século XX, em torno da teoria 

cultural, os EC proporcionam nova visão sobre o conceito e a utilização da cultura, o 

que tem contribuído para desmantelar antigas referências e práticas 

teóricas/pedagógicas, e facilitado os “esforços para examinar as práticas culturais 

pelas quais os indivíduos vêm a entender a si mesmos e ao mundo que os cerca” 

(STEINBERG, 2001, p.15). 

Desencadeados em resposta às teorizações e tradições de exaltação à 

distinção hierárquica entre a alta cultura – cultura erudita, entendida como a máxima 

expressão do espírito humano – e a baixa cultura – cultura popular, correspondente 

à expressão de manifestações supostamente inferiores e sem relevância no cenário 

elitista dos séculos XVIII, XIX e XX – os EC propõem uma abordagem cuja essência 

se encontra na importância em se analisar o conjunto da produção cultural de uma 

sociedade, a fim de entender os padrões de comportamento e a diversidade de 

ideias compartilhadas pelos indivíduos que nela vivem (COSTA, SILVEIRA e 

SOMMER, 2003).  

Nessa perspectiva, ganham visibilidades diferentes “textos” – entendidos 

aqui não apenas como expressão da obra literária, mas como produções culturais 

que carregam e produzem significados – que materializados na forma de filmes, 

quadros, fotos, revistas, jornais, telenovelas, músicas, artesanatos, etc., se 

constituem como artefatos culturais, exercendo sobre os sujeitos determinadas 

pedagogias. Com isso, me utilizo das palavras de GIROUX (1995, p.90), ao dizer 

que “os Estudos Culturais ampliam nossa compreensão do pedagógico e de seu 

papel fora da escola como o local tradicional de aprendizagem”. 

Ainda que o entendimento de pedagogia seja ampliado e suas ações 

lançadas para além dos limites escolares, é possível, mesmo dentro da escola, 

encontrar artefatos pedagógicos, que ressignificados, podem ser problematizados e 

constituídos como objetos de estudos sob uma ótica cultural. Assim entendidos, 

livros didáticos, cartilhas, revistas pedagógicas, projetos educativos, dentre outros, 

produzem significados e determinam representações (COSTA, SILVEIRA e 

SOMMER, 2003). 
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Por esse motivo, mais do que simples manifestações da cultura, toda e 

qualquer forma auditiva, visual, literária e eletronicamente mediada de conhecimento 

e informação se constitui em artefatos culturais ou pedagógicos produtores de 

sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é negociado 

e as hierarquias estabelecidas.  

A partir desse entendimento, percebo a Revista Sinos como um artefato 

pedagógico, onde se constitui um feixe de discursos, entre tantos outros postos em 

circulação, produzidos ou mesmo produtores da Filosofia Adventista de Educação, e 

a identifico como instância pedagógica produtora de conhecimentos e saberes sobre 

o corpo, atividade física, saúde e religiosidade. 

Em se tratando de pedagogia, vale ressaltar a afirmação de Gyroux e 

McLaren que dizem: 

Existe pedagogia em qualquer lugar em que o conhecimento é 
produzido, em qualquer lugar em que existe a possibilidade de 
traduzir a experiência e construir verdades, mesmo que essas 
verdades pareçam irremediavelmente redundantes, superficiais e 
próximas ao lugar-comum (GIROUX; MCLAREM, 1995, p.144). 

 

É apoiado nesta afirmação, portanto, que reconheço a Sinos como parte de 

uma “Pedagogia Cultural”, capaz de moldar, produzir e reproduzir identidades; 

fabricar e legitimar conhecimentos sobre o corpo; ensinar comportamentos, hábitos, 

valores e procedimentos, dadas as representações de corpo e educação veiculadas 

em suas páginas.  

Assumir que artefatos pedagógicos, como a Sinos, colocam em 

funcionamento pedagogias culturais e, constituem, portanto, instâncias importantes 

de aprendizagens, produtora de corpos, é possível, pois apoiado pelo referencial 

teórico que pressupõe o alargamento da concepção de linguagem, essa deixa de ser 

compreendida como meio estrito de expressão e passa a ser tratada como o “lugar 

em que se produzem os sentidos compartilhados na cultura” (MEYER, 2000, p.80).  

Nos Estudos Culturais, a linguagem, como produtora de significações, não 

adquire a função de apenas mostrar uma realidade. Pela descrição dos elementos 

que nos cercam, ela os posiciona e os introduz na significação que compõe a 

cultura. Portanto, se a maneira de enxergar a realidade é mediada pela cultura, as 

coisas deixam de ter uma existência em si, e só após serem descritas pela 

linguagem é que passam a existir, a fazer sentido no interior de determinada cultura 
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(HALL, 1997). Desta forma, a linguagem é entendida como constituinte, produtora, 

formadora da realidade. 

Na constituição desta realidade, o caráter fluido da linguagem – em que 

construções discursivas de identidade, representação e práticas sociais não são 

fixas ou permanentes – e as incessantes disputas de poder da sociedade, fazem 

com que haja uma frequente batalha pela hegemonia dos sentidos. Sobre isso, 

Veiga-Neto diz que: 

A cultura está imbricada indissoluvelmente com relações de poder, 
[por isso] derivam dessas relações de poder a significação do que é 
relevante culturalmente para cada grupo. Isso significa, então, uma 
desnaturalização da cultura, isso é, significa que para os Estudos 
Culturais, não há sentido dizer que a espécie humana é uma espécie 
cultural sem dizer que a cultura e o próprio processo de significá-la é 
um artefato social submetido a permanentes tensões e conflitos de 
poder (VEIGA-NETO, 2004, p.40). 

 

A partir dessas tensões, é possível entender a cultura como um campo de 

luta, onde ocorrem disputas de poder em torno dos significados que diferentes 

grupos tentam impor à sociedade. Nessa concorrência, diversos conhecimentos são 

elaborados e constituídos em diferentes práticas sociais, que por sua vez são 

construídas linguisticamente na significação do mundo, o que se relaciona à noção 

de representação. 

Ao me propor analisar as representações de corpo veiculadas pela Revista 

Sinos, aproximo-me do entendimento de representação contemplada por Meyer 

(1998), em que, afastada da noção de estereótipo, imagem e realismo, a 

representação passa a ter um sentido incerto, indeterminado, inconstante.  

Entendimento esse que deixa  

Implícita, aqui a importante premissa de que coisas (objetos, 
pessoas, eventos, sentimentos, o mundo) não tem em si mesmas 
qualquer significado fixo, final e verdadeiro, mas que elas significam 
algo específico no interior de culturas específicas. Representação, 
nessa perspectiva, envolve as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos através dos quais estes significados – que nos permitem 
entender nossas experiências e aquilo que nós somos – são 
construídos (MEYER, 1998.p.20). 

 
 
A representação, portanto, é a produção de significados na cultura; é a face 

material, visível e palpável do conhecimento. Como construção linguística, sujeita-se 

a relações de poder que nomeiam, descrevem, classificam, diferem e definem, 

enfim, quem está ou não incluído.  Vale ressaltar que é nessa produção, permeadas 
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pelas relações de poder – entendido aqui como algo que não se aplica aos 

indivíduos, mas que passa por eles (FOUCAULT, 1992, p. 183) – que diferentes 

grupos sociais são representados e significados enquanto outros não são. 

 Assim, ao estudar as representações da Sinos, realizo uma apreciação do 

processo pelo qual são atribuídos significados às coisas, aos grupos e aos 

indivíduos, investigando como estes são ordenados e analisando que elementos são 

utilizados para posicionar as práticas e os sujeitos. Interessa, neste estudo, perceber 

de que forma o corpo está sendo representado; como ele é descrito, classificado, 

nomeado e produzido através da Pedagogia Adventista e mais especialmente pela 

revista. 

Para Hall (1997), os sistemas de representação produzidos e veiculados nas 

pedagogias culturais constroem os lugares nos quais os indivíduos e grupos são 

posicionados e/ou se posicionam, instituindo, assim, posições de sujeito e 

identidade.  

Sendo assim, identidades são sempre relacionais, dependem de um 

contrário, de um diferente para serem definidas. Nesse sentido, Silva (1999), diz que 

identidades culturais incluem o conjunto de características pelas quais os grupos 

sociais se identificam como grupo: aquilo que eles são, o que, no entanto, é 

indissociável daquilo que eles não são. Portanto, tanto a identidade quanto a 

diferença são construídas nas e através das representações sociais. 

Relacionando identidade e diferença às implicações de poder existentes no 

campo da cultura, observa-se que quem tem o poder de representar tem o poder de 

definir e determinar identidades. Desta forma, pensando no tema proposto para esta 

pesquisa, é possível perceber que quem tem o poder de representar o corpo, tem o 

poder de determinar o/s seu/s significado/s; tem o poder de criar representações que 

constituem ou podem vir a constituir diferentes formas de nomear o corpo, ou seja, 

estabelecer o que se deve considerar normal, bonito, saudável, ideal, etc. tem, por 

fim, o poder de excluir e incluir a permanência dos corpos em determinados espaços 

(FIGUEIRA, 2002).   

Ao folhear a Sinos é possível constatar diferentes representações que 

marcam corpos a partir da construção das identidades.  Essas representações, no 

entanto, não são apenas veiculadas pela revista, mas também são nela produzidas 

pelos diferentes saberes que circulam nos textos e imagens que tratam da saúde, do 

corpo, das práticas corporais, do comportamento, da religião, constituindo assim 
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diferentes práticas que instituem verdades, legitimam identidades, excluem e 

incluem corpos, sujeitos e grupos. 

Sendo assim, tomando como ponto de partida para este estudo, o 

entendimento, anteriormente citado, de que a Revista Sinos é um artefato 

pedagógico produtor de uma pedagogia, que não apenas informa, apresenta ou 

divulga a instituição educacional a que está ligado e suas práticas escolares, mas 

ensina sobre o corpo, desenvolvo minha pesquisa a partir da seguinte questão: 

“Como a educação do corpo é representada nos textos e imagens que circulam na 

Revista Sinos do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS?” 

Outras questões se desdobram a partir dessa, na intenção de orientar o 

olhar, a reflexão e a escrita, como: O que persiste e o que se modifica, no discurso 

da revista em relação ao corpo, ao longo das onze edições? Como são 

representadas as práticas corporais e esportivas na Revista Sinos? Que relações se 

estabelecem entre o trabalho manual, as práticas corporais e a saúde? 

Entretanto, antes de me ater a estas questões, faz-se necessário 

compreender o contexto em que está inserida a revista, mais precisamente ao 

sistema religioso e educacional a que pertence. Por este motivo, passo a 

caracterizar o Adventismo, tratando do estabelecimento de suas marcas 

denominacionais e educacionais. Em seguida, apresento uma breve historização do 

IACS, traçando pontos importantes de sua constituição e trajetória como instituição 

de ensino confessional.  
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3 ADVENTISMO: MARCAS DENOMINACIONAIS E EDUCACIONAIS 
 

O Adventismo surge nos Estados Unidos da América – EUA, na primeira 

metade do século XIX procedente do movimento liderado por William Miller3 que 

pregava o advento de Cristo à Terra para o ano de 1843 – conhecido por milerismo 

ou milerita. Após o “grande desapontamento”, experimentado por Miller e seus 

correligionários em 1844, quando no aguardo do advento, este não acontecera, 

muitos abandonam a fé ou dispersam-se sob resguardo de outros movimentos 

religiosos.  Na contramão da lógica dissidente, um grupo acredita ter acertado o 

tempo profético, mas errado o evento profetizado, por isso não abandona a crença e 

a esperança no advento. 

Inicia-se, então, uma mobilização de adventistas4, que embora 

“desapontados” buscam reinterpretar a profecia bíblica do livro de Daniel que deu 

origem ao movimento. Durante os estudos destes remanescentes, “verdades” são 

confirmadas, conhecidas, e reveladas, fato que consolida o pensamento pioneiro em 

torno do estabelecimento de um novo movimento, que inicialmente não possuía 

intenções de expansão mundial.  

Com a organização e institucionalização deste grupo na segunda metade do 

século XIX, a então denominada Igreja Adventista do Sétimo Dia – IASD, produto do 

adventismo milerita, alcança desenvolvimento e expansão através do proselitismo 

levado pelos pioneiros para além das terras americanas. Tamanha foi a propagação 

deste movimento que sua presença é constatada atualmente em 203 países dos 232 

reconhecidos pelas Nações Unidas5. 

Conhecidos como “guardadores do sábado”, os Adventistas do Sétimo Dia 

apresentam já em sua nomenclatura algumas de suas peculiaridades doutrinárias: o 

retorno de Jesus à Terra, como evento determinante para o fim do pecado, e a 

                                                 
3 William Miller (1782 – 1849) – Fazendeiro em Low Hampton, Nova Iorque, que lutou na Segunda 
Guerra da Independência americana, alcançando o posto de capitão, tornou-se pregador leigo 
Batista. É considerado o “pai do movimento Adventista na América”. A partir de 1831, passou a 
pregar com base na interpretação das profecias apocalípticas, o “breve” retorno pessoal e visível de 
Cristo à terra. 
4 Ao longo do texto, quando o termo for apresentado com letra minúscula, faz referência ao 
movimento que aguarda o advento de Cristo à Terra. Quando apresentado com letra maiúscula 
(Adventista, Adventismo) também se refere ao movimento que aguarda o advento, mas como 
movimento institucionalizado na forma da Igreja Adventista do Sétimo dia.  
5 Dados fornecidos pelo Senenth-day Adventist World Church Statistics, disponível em 
http://www.adventist.org/world_church/facts_and_figures/index.html.en Acesso em 03 de mar. de 
2010. 
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guarda do sábado como um dia de descanso  divinamente instituído, reconhecido 

também como sinal distintivo do povo de Deus no “tempo do fim”6. Embora sejam 

peculiaridades do Movimento Adventista do Sétimo Dia, suas bases doutrinárias não 

se definem apenas pelos marcos distintivos expostos em sua terminologia nominal, 

mas especialmente pela crença estruturada nas profecias bíblicas que lhes permite 

um entendimento singular da história da humanidade – desde a “gênese” até o 

“apocalipse”. 

Mundialmente conhecida por suas marcantes particularidades dogmáticas – 

fato que a classifica muitas vezes como seita – a IASD também é reconhecida pelo 

destacado sistema de educação existente em sua organização. Até a data de 

realização desta pesquisa, contam-se 7.597 instituições de ensino espalhadas pelo 

mundo7, que guiadas pela filosofia educacional adventista – Pedagogia Adventista – 

buscam restaurar no ser humano a imagem de Deus em seus aspectos físicos, 

intelectuais, sociais e espirituais, enquanto aguardam o advento. 

Tendo como objetivo deste estudo analisar a educação do corpo em uma 

instituição de ensino confessional, tomando como base um colégio da Rede 

Educacional Adventista, originada, mantida e diretamente ligada à IASD, torna-se 

necessário, antes mesmo de caracterizar sua proposta educacional, conhecer e 

entender a constituição e as bases doutrinárias desta Igreja – mesmo que de 

maneira breve – pois dela saem os fundamentos do Sistema Educacional 

Adventista, que em suma, se completam no cumprimento da missão de “anunciar a 

mensagem do advento a todo o mundo”. 

 

3.1 Do Milerismo ao Movimento Adventista do Sétimo Dia 

A origem da IASD, como citado anteriormente, advém do ambiente cultural 

dos EUA nas primeiras décadas do século XIX, período correspondente à introdução 

da modernidade no país e da consolidação de um forte nacionalismo, dado pelas 

transformações políticas, econômicas e sociais desencadeadas especialmente pela 

imigração procedente do Velho Mundo. 

                                                 
6 Entendido para os Adventistas como o período que antecede o advento de Jesus, iniciado em 22 de 
Outubro de 1844. 
7 Dados fornecidos pelo Senenth-day Adventist World Church Statistics, disponível em 
http://www.adventist.org/world_church/facts_and_figures/index.html.en Acesso em 03 de mar. de 
2010. 
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Nesse período, segundo Silva (2001), o americanismo afirma-se com a 

chegada dos primeiros imigrantes puritanos às colônias inglesas que – fugidos da 

perseguição político-religiosa determinada em grande parte no território europeu – 

buscam em solo americano o estabelecimento de um Novo Mundo pautado pela 

liberdade político-religiosa. O autor afirma que a influência deste pensamento 

messiânico, assim como a do romantismo europeu, oposto à tendência racional 

dominante dos séculos XVII e XVIII, incide diretamente sobre a história americana e 

distingue sua visão de mundo, tanto que o movimento adventista se desenvolve em 

função de sua resposta a estas duas correntes ideológicas. 

O americanismo, na lógica da eleição divina, passa a justificar o 

expansionismo geográfico nos EUA com base na doutrina do destino manifesto, em 

que a América cristã era imbuída de preparar o mundo para instalação do reino de 

Cristo na Terra. O romantismo, por sua vez, contribui – dentre outras – para o 

declínio das concepções deístas, que embora impulsionadas na primeira metade do 

século XVIII, são colocadas em xeque frente às grandes atrocidades e excessos das 

revoluções europeias, ocasionando assim o retorno de muitas pessoas ao 

cristianismo durante as primeiras décadas do século XIX. 

Inicia-se então, especialmente no oeste americano, por volta de 1800 – após 

um período de crescente secularização, alavancado pela revolução americana e 

pela formação de um governo liberal – uma série de movimentos reavivalistas. A 

formação de um povo extraordinariamente dedicado às crenças religiosas, e 

peculiarmente devoto às campanhas de reforma nas regiões montanhosas do lado 

ocidental do Estado de Nova Iorque, faz do “nascer do novo oeste” um dos fatores 

mais importantes e significativos da colonização americana para a maior parte dos 

historiadores americanos, pois além de inibir o impacto expansivo do catolicismo, 

moldou o que viria a ser chamado de O Segundo Grande Despertar Evangélico 

(STENCEL, 2006, p.20). 

Definido como fenômeno preconizador da preservação e avivamento da fé 

de cunho protestante dos colonos americanos, tal movimento era composto por 

seguidores de diferentes denominações. Dentre as muitas características envolvidas 

neste reavivamento estão: a busca pela democratização do estudo e interpretação 

bíblica, o que ocasionou o desenvolvimento interpretativo de novos modelos 

proféticos por cristãos não teólogos; e o interesse nos ensinamentos bíblicos sobre a 
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segunda vinda de Cristo, já que a crença na existência de um período milenar, o 

milenialismo8, difundia-se cada vez mais neste período.  

É neste momento de reavivamento e democratização que muitos intérpretes 

protestantes, dentre eles Willian Miller, ficaram convencidos de que Cristo viria em 

seus dias. Destacado por seus cálculos cronológicos das profecias bíblicas, este 

leigo, pertencente à Igreja Batista, buscou compreender e harmonizar 

sistematicamente em seus estudos, períodos proféticos encontrados nos livros de 

Daniel e Apocalipse. Suas conclusões acerca destas profecias, especialmente a da 

“Purificação do Santuário”, no livro de Daniel 8:149, indicavam o advento de Cristo à 

Terra para o ano de 1843. 

Embora não seja o objetivo deste estudo dissertar detalhadamente sobre as 

especificidades da argumentação profética de Miller, torna-se interessante notar 

como ele se baseou nesta passagem bíblica para o cálculo que prevê o ano em 

questão, pois este texto – juntamente como de Apocalipse 14:6-1, sobre a 

mensagem dos três anjos – proveria o fundamento estrutural da mensagem e da 

missão Adventista do Sétimo Dia.  

Segundo o teólogo adventista Alberto Timm (2000), em seu estudo sobre o 

desenvolvimento doutrinário da IASD, Miller interpretou a expressão “Purificação do 

Santuário” como a purificação da Terra por ocasião da volta de Jesus no final das 

“2300 tardes e manhãs”, que para ele representavam dias simbólicos e deveriam ser 

entendidos como 2300 anos literais10. O início desse período, segundo Miller, 

deveria ser contado a partir da data em que se deu a ordem de Artaxerxes11 para a 

reconstrução de Jerusalém, ou seja, 457 a.C. Logo, subtraindo este período dos 

2300 anos, William Miller chegou ao ano de 1843 d.C. 
                                                 
8 Termo oriundo da palavra milênio, o período de mil anos descrito em Apocalipse capítulo 20. 
Interpretado geralmente por grupos religiosos de três formas: o pré-milenialismo, que aguarda a 
segunda vinda de Cristo como uma decisiva intervenção na terra inaugurando o período de mil anos; 
o pós-milenialismo, que coloca o retorno de Cristo após o milênio – o Espírito de Cristo reinará sobre 
a Terra através da atividade da Igreja por um período de mil anos, até que sua literal presença se 
manifeste; e o a-milenialismo, que diz ser o milênio um símbolo geral para a Era Cristã. - MORGAN, 
Douglass. Adventism and the American Republic: the public involvement of a major apocalyptic 
movement. The University of Tennessee Press Knoxville, 2001, p.4. 
9 “Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado”. (BÍBLIA SAGRADA, 
Dn.8:14, Edição Revista e Atualizada). 
10 Miller encontra sustentação bíblica para o seu argumento dia-ano em Números 14:34 – “Segundo o 
número dos dias em que espiastes a terra, quarenta dias, cada dia representando um ano, levareis 
sobre vós as vossas iniqüidades quarenta anos e tereis experiência do meu desagrado”; e Ezequiel 
4:7 – “Quarenta dias te dei, cada dia por um ano (...)” (BÍBLIA SAGRADA, Nm. 14:34 e Ez. 4:7, 
Edição Revista e Atualizada). 
11 Rei da Pérsia que assumiu o trono após a morte de seu pai, Xerxes em 465 a.C, e governou até 
424 a.C. 



 
28 

 

Durante treze anos, Miller preocupou-se em anunciar a mensagem do 

advento. A popularidade e a urgência de sua mensagem contribuíram para a 

expansão do movimento e para a solidificação deste como a maior manifestação de 

interpretação histórica das profecias apocalípticas nos EUA no século XIX.  

Ainda que tenha relutado em ser demasiado específico quanto ao tempo 

exato da volta de Cristo, dada a importância desta informação, ao aproximar-se o 

ano de 1843, o líder milerita conclui, com base na profecia dos 2300 dias e no 

calendário judaico, que o retorno de Jesus se daria nalgum momento entre 21 de 

março de 1843 a 21 de abril de 1844. No entanto, o tempo predito passou e o 

acontecimento tão esperado não sobreveio. Assim, os mileritas sofrem seu primeiro 

desapontamento (KNIGHT, 1993).  

Perplexos, muitos dos seguidores do movimento abandonam a fé e a 

esperança no advento por conta desta decepção. Outros por sua vez, conservam 

viva a confiança no evento, crendo ser este o “tempo de tardança” descrito no livro 

bíblico de Habacuque 2:312. Embora abalado, o movimento percebe a pertinência de 

sua mensagem – a despeito da frustração experimentada – e não se desintegra 

totalmente.  

É nesse momento, segundo Knight (2000, p. 19), que a figura do pastor 

milerita Samuel Snow surge como peça fundamental na reorganização cronológica 

das interpretações proféticas dadas por Miller, pois “por meio de abrangente estudo 

das cerimônias do ano judaico, Snow predisse que a profecia de Daniel a respeito 

da purificação do santuário encontraria seu término no judaico Dia da Expiação”. 

Esta cerimônia ocorria no décimo dia do sétimo mês, e quando transferida do 

calendário judaico para o calendário gregoriano, correspondia exatamente à data de 

22 de outubro de 1844.  

Renovada a esperança, reavivam-se as forças e o movimento ressurge 

ainda mais urgente. Otimistas, os mileritas encontram-se ainda mais convictos sobre 

a brevidade de sua redenção, não medindo esforços, portanto, para advertir o 

mundo sobre o juízo iminente. 

Apesar dos novos cálculos mostrarem-se mais coerentes e convincentes, 

pelo menos sob o ponto de vista histórico/teológico, novamente os crentes 

                                                 
12 “Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e 
não falhará; se tardar, espera-o, porque, certamente virá, não tardará” (BÍBLIA SAGRADA, Hb. 2:3, 
Edição Revista e Atualizada). 



 
29 

 

decepcionam-se, pois no dia marcado – 22 de outubro de 1844 – não contemplam o 

que fora predito como a visível volta de Jesus nas nuvens do céu por Miller, mas 

experimentam o que ficou conhecido como o “Grande Desapontamento”. Ainda mais 

intenso que o primeiro, este gerou grande confusão entre aqueles que professavam 

crer nas concepções e predições de William Miller.  

Em meio a reflexões e questionamentos sobre a falha reincidente de se 

datar o advento de Cristo, inicia-se, subitamente, uma crise de identidade entre os 

mileritas. Além da apostasia, o desapontamento fragmenta o até então sólido 

movimento em diferentes grupos. Estes, imbuídos pela necessidade de 

compreender e explicar o acontecimento de 22 de outubro de maneira coerente, 

iniciam processos de interpretação diferentes entre si. 

George Knight (2000), ao tratar da organização destes grupos, destaca três 

em especial, por conservarem a esperança no advento. 

 O primeiro grupo é classificado pelo autor como sendo os defensores da 

ideia de que haviam estado corretos quanto ao acontecimento esperado, porém o 

erro estava no cálculo do tempo. Para estes, era necessário aguardar a vinda de 

Cristo como um acontecimento que poderia sobrevir a qualquer tempo. Este grupo 

possivelmente tenha recebido emprestada a autoridade de Miller – que se retirando 

para uma fazenda, continuou a crer na vinda de Jesus até sua morte em 1849 – 

para organizarem-se em uma corporação adventista. 

O segundo grupo, denominado espiritualizadores, deriva do fanatismo 

desenvolvido no grupo anteriormente citado. Segundo Knight, este grupo advogava 

que tanto o tempo, quanto o acontecimento estavam corretos, ou seja, Cristo havia 

voltado em 22 de outubro, mas havia sido uma vinda espiritual. 

Já o terceiro grupo de adventismo pós-desapontamento é classificado como 

aqueles que afirmavam estar corretos na data, mas errados no acontecimento 

previsto. Eles criam que algo realmente acontecera na data em questão, mas 

certamente não teria sido o segundo advento. Destes, pode-se dizer que, embora 

menos numerosos que os demais e o último a adquirir visibilidade, foi o que passou 

a considerar-se como o sucessor do outrora vigoroso movimento milerita, ou seja, o 

seu remanescente. Preocupava-se em explicar o que realmente aconteceu no dia 

previsto para a volta de Jesus, especialmente no que tange ao santuário que deveria 

ser purificado segundo a profecia de Daniel.  
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A partir de “visões” e “revelações” concedidas a alguns crentes – mais 

especificamente a Hiran Edson e Ellen Harmon13 – os remanescentes mileritas 

propõem nova interpretação para esta profecia, que além de favorecer o surgimento 

de uma doutrina distintiva, abarcada por um conjunto completo de “verdades”, 

tornou-se a chave para desvendar e explicar o mistério do desapontamento ocorrido 

em 1844.  

 Segundo eles, existe um santuário literal no céu, que transferido por 

revelação divina aos hebreus, apresenta uma visão completa do plano de salvação 

da humanidade. Oliveira Filho (2004, p.162), afirma que 

O santuário da profecia figura-se como idêntico ao tabernáculo 
construído por Moisés quando o povo de Israel vagava pelo deserto: 
um pátio exterior, os ofícios sendo realizados nos dois 
compartimentos, o “santo” e o “santíssimo”. O segundo destes 
compartimentos era um local todo especial, pois ali, após oficiar no 
“santo”, penetrava uma vez ao ano o Sumo Sacerdote e efetuava 
“uma obra especial de expiação”. O santuário celestial equivale, 
agora, à existência do “novo concerto”, e, em 1844, Cristo ultrapassa 
as cortinas do primeiro para o segundo compartimento, o dia da 
expiação, iniciando um período denominado de “tempo do fim”, 
quando ocorre o início do preparo da vinda do Messias. 

 
Estava criada a doutrina do santuário celestial que, centrada no plano de 

salvação, entende o ministério de Cristo em dois compartimentos: o primeiro no 

lugar “santo”, iniciado logo após a sua ascensão ao céu, que garante o perdão dos 

pecados por conta do seu sacrifício; e o segundo no lugar “santíssimo”, iniciado em 

22 de outubro de 1844, que em sua natureza investigativa, busca avaliar o caráter 

dos filhos de Deus e fazer expiação por eles, purificando assim o santuário e o povo 

antes de sua volta. 

Pode-se dizer que, é a partir deste princípio doutrinário, determinado por 

ocasião do grande desapontamento, que se estabelecem os fundamentos da IASD, 

e que a confirma – no entendimento de seus fundadores e líderes – como o 

movimento biblicamente profetizado14 para o surgimento no “tempo do fim”. 

Nos anos subsequentes, muitos foram os que contribuíram para 

consolidação deste movimento, dentre os quais é possível destacar: Thiago White 

                                                 
13 Nome de solteira de Ellen White, profetiza da IASD. 
14 Segundo o entendimento Adventista, o texto bíblico de Apocalipse 12:17 – Irou-se  o dragão contra 
a mulher e foi pelejar conta os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de 
Deus e têm o testemunho de Jesus” [grifos acrescentados] (BÍBLIA SAGRADA, Ap 12:17, Edição 
Revista e Atualizada) – confirma as características dos remanescentes: os que guardam todos os 
mandamentos (referência especial ao sábado);  e os que tem o testemunho de Jesus, (entendido 
como o dom desenvolvido por Ellen White de profetizar). 
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(1821- 1881), Ellen G. White (1827-1915), José Bates (1792-1872), J. N. 

Loughborough (1832-1924) e John N. Andrews (1829-1883) que mais tarde se 

tornaria no primeiro missionário além-mar desta denominação. Este grupo, composto 

de quatro homens e uma única mulher, formaria a base da institucionalização da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia (DICK, 1993). 

 

3.2 Crenças e Princípios Denominacionais da IASD 

Organizada oficialmente em 1863, com a criação da Associação Geral dos 

Adventistas do Sétimo Dia15, a IASD estabeleceu crenças e princípios 

denominacionais que, desenvolvidos ao longo de sua emergente evolução, 

constituem sua base teológica. É verdade que os Adventistas Sabatistas possuem 

muitas crenças em comum com outros cristãos, tais como a salvação pela graça 

mediante a fé no sacrifício de Jesus e a eficácia da oração. Contudo, sua pregação, 

especialmente nos primórdios do movimento, focaliza suas doutrinas distintivas 

fundamentais. 

Assim sendo, para melhor caracterizar o movimento, e possibilitar maior 

entendimento de sua ideologia religiosa, assim como a educacional, torna-se 

necessário, embora de maneira sucinta, caracterizar aquelas consideradas por 

Schunemann (2003, p.1) como “marcas distintivas da IASD”, determinantes para a 

sua expansão e consolidação. 

Para um entendimento mais claro e preciso da organização doutrinária dos 

Adventistas, tomo como base a classificação feita por George Knight (2000, p.41). 

Nela, o autor destaca cinco doutrinas fundamentais, que estabelecidas inicialmente 

pelos remanescentes mileritas, permanecem vivas no movimento Adventista do 

Sétimo Dia atual: (1) a vinda pessoal, visível e pré-milenial de Jesus; (2) a 

purificação do santuário – entendido também por juízo investigativo – iniciado pelo 

ministério de Cristo no segundo compartimento em 22 de outubro de 1844; (3) o 

dom de profecia, visto em Ellen White como manifestação moderna deste dom; (4) a 

observância do sábado, como sinal do povo de Deus no tempo do fim; e (5) a 

imortalidade condicional, dada aos fiéis em Cristo por ocasião da sua volta. 

Como crença herdada dos mileritas, a primeira doutrina fundamental – 

descrita como a iminente volta de Jesus – é sinônimo de redenção para os 

                                                 
15 Órgão mantenedor máximo da IASD. 
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Adventistas do Sétimo Dia, pois embora criado por Deus para povoar a Terra e viver 

eternamente num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, o ser humano afastara-

se deste ideal por conta do pecado introduzido por Adão e Eva, que dentre outras, 

tem como sua maior consequência a morte. A doutrina do advento implica no 

restabelecimento do plano inicial de Deus, que por meio de Jesus busca erradicar o 

pecado e unir Seu povo numa final e eterna reconciliação com Ele. 

 Entendida como o ápice da história da humanidade, esta crença ganha 

centralidade na Teologia Adventista – tanto que recebe visibilidade já na 

nomenclatura do movimento – e justifica o desenvolvimento, assim como a 

aceitação, de todas as demais doutrinas pertencentes à IASD. Em suma, é o cerne 

que – juntamente com a doutrina do santuário celeste – justifica a existência do 

Movimento Adventista do Sétimo Dia e impulsiona a fé dos crentes. 

A segunda doutrina fundamental da IASD, definida como aquela que indica a 

existência de um santuário celestial em processo de purificação, sustenta-se a partir 

da crença no advento. Isto por que a morte de Jesus como ato remissor dos 

pecados, assim como o Seu ministério investigativo e expiatório no segundo 

compartimento do santuário celestial não teria sentido, caso Ele não houvesse de 

retornar à Terra para levar consigo aqueles que, arrependidos, aceitarem o Seu 

perdão e o Seu convite para salvação.  

A compreensão desta doutrina – dada especialmente por Ellen White – não 

foi apenas a chave que desvendou o mistério do desapontamento experimentado 

em 1844, mas aquela que revelou um “conjunto completo de verdades” que 

favoreceu o estabelecimento da teologia redentora, ou seja, centrada no plano de 

salvação (DOUGLASS, 2003). 

Já caracterizada anteriormente, é importante lembrar que a complexa e 

peculiar doutrina do santuário indica, supostamente, que a história da humanidade 

encontra-se em um período crucial. A partir desta crença, o fim do mundo de pecado 

estaria perto, pois, iniciado o juízo investigativo em 1844, percebe-se a iminência do 

advento de Cristo.  

O dom de profecia, que consiste na terceira doutrina fundamental da IASD, é 

reconhecido principalmente pelo ministério profético de Ellen White, chamada desde 

os dezessete anos para realizar esta missão. O “espírito de profecia”, manifestado 

por ela através de seus escritos, é visto pela igreja – tanto no aspecto doutrinário 

quanto nas determinações do estilo de vida e da “verdadeira educação” – como 
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sendo mensagens dadas por Deus aos seus seguidores a fim de guiá-los no santo 

caminho que Ele espera ser trilhado por seu povo.  

As predições de Ellen White não desempenharam papel preponderante no 

desenvolvimento da doutrina Adventista do Sétimo Dia. O principal método usado 

pelos pioneiros na formação doutrinária era o estudo da Bíblia. No entanto, 

recebendo por vezes “visões” sobre os temas estudados, sobretudo para confirmar 

as conclusões chegadas pelo minucioso estudo bíblico, seu papel na formação 

doutrinária da IASD é considerado mais como confirmatório do que iniciatório. Sendo 

assim, o Adventismo do Sétimo Dia apresenta-se como um movimento norteado 

pela Bíblia que aceita o ensino escriturístico do dom de profecia. 

Segundo Douglass (2003), o ministério profético de Ellen White contribui 

para a formação de um núcleo de compreensão bíblica capaz de promover 

integridade ao desenvolvimento do pensamento adventista. Desta maneira, seus 

escritos, unificados especialmente pela chave conceitual do “Grande Conflito”16 

travado por Deus e Satanás, aparecem como determinantes no estabelecimento dos 

princípios sobre educação, saúde e missão dos Adventistas do Sétimo Dia.   

Outra doutrina fundamental da IASD, talvez a mais popular dentre elas, é a 

da observância do sábado.  Oriunda dos Batistas do Sétimo Dia, esta doutrina faz 

referência ao quarto mandamento da Lei de Deus17 que trata o sábado como dia 

santo, instituído desde a criação do Mundo para o descanso e a adoração a Deus. 

Adiante da concepção de dia correto para observância, os Adventistas 

atribuem ao sábado um significado profético que ultrapassa a esfera da 

compreensão batista. Sua observância, de um pôr do sol a outro, tem a ver com a 

obediência aos mandamentos que é a base para o juízo investigativo pré-advento, 

iniciado no santuário. Além disso, o sábado é considerado marca distintiva entre o 

povo que apregoa lealdade para com Deus ou para com a besta de Apocalipse 13.  

Desta maneira, o sábado do sétimo dia da semana figura na Doutrina 

Adventista como uma instituição divina, estabelecido como símbolo de fidelidade a 

                                                 
16 Para entender melhor este conceito, ler de Ellen G. White o livro “O Grande Conflito”, que 
estabelece a guerra travada por Deus e Satanás, antes mesmo da criação do mundo, pelo domínio 
da Terra e da humanidade. 
17 “Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 
sétimo dia é o dia do sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu 
filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas 
portas para dentro; porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há 
e, ao sétimo dia descansou; por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou” (BÍBLIA 
SAGRADA, Ex 20:8-11, Edição Revista e Atualizada). 
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Deus, inicialmente na obra criadora e confirmado, posteriormente, em Sua obra 

redentora.  

A última doutrina característica e fundamental da IASD consiste na condição 

dos mortos. Seguindo a filosofia grega, grande parte dos cristãos crê na imortalidade 

da alma, ou seja, quando o corpo morre, o espírito ou vai para o Céu ou para o 

Inferno.  

Para os Adventistas do Sétimo Dia, a morte, segundo os ensinamentos de 

Jesus, não passa de um sono, em que, sem consciência de nada, a pessoa em sua 

integralidade – sem divisão de corpo e alma – aguarda a sua ressurreição 

determinada no juízo investigativo.  

Sendo assim, a doutrina da imortalidade condicional é contrária à 

imortalidade inata, e entende que os que aceitam a Cristo pela fé, receberão 

imortalidade quando redimidos por Ele na ocasião do Seu advento. Desta maneira, a 

crença na imortalidade condicional é entendida como o elo integrante de uma 

teologia centrada no ministério de Cristo no santuário celestial. 

É especialmente a partir desta crença que os Adventistas do Sétimo Dia 

compreendem o indivíduo como um todo indivisível. Corpo, mente e espírito são 

considerados componentes interdependentes do humano e igualitariamente 

necessários para a existência deste ser. Associado a este senso teológico de 

integralidade, flui o pensamento adventista de saúde, que além de peculiar, fornece 

conceitos determinantes para o estilo de vida dos crentes visando ao seu completo 

bem-estar.  

Influenciados pelas inovações e mudanças trazidas pela era jacksoniana à 

vida norte-americana no segundo quarto do século XIX, especialmente aquelas 

relacionadas à saúde pública e individual, os pioneiros adventistas sabatistas 

observam alguns hábitos de vida e práticas alimentares como responsáveis pelo 

embotamento das capacidades físicas e mentais e pelo desenvolvimento de 

doenças.  

No entanto, foi pelo estudo da Bíblia, associado às “revelações” dadas por 

meio de “visões” a Ellen White, que se estabeleceram os princípios de saúde que 

constituem o estilo de vida adventista. Dentre estes princípios, destacam-se: o 

vegetarianismo – sobretudo, a não utilização da carne de porco; a abstinência de 

substâncias consideradas nocivas ao organismo - fumo, álcool, entorpecentes, 

estimulantes, etc.; a temperança em todos os aspectos da vida – alimentação, 
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trabalho, estudo, lazer etc.; a importância do exercício físico; o repouso físico e 

mental (DOUGLASS, 2003). 

Para Ellen White, a ênfase na saúde constitui importante papel no anúncio 

do advento, pois além de diminuir o sofrimento causado pelas doenças no mundo e 

espalhar o evangelho através do viver saudável dos adventistas, a reforma de saúde 

tem como função “preparar um povo para a vinda do Senhor” (WHITE, 2007, p. 69). 

A caracterização das crenças fundamentais da IASD chama atenção para a 

relação entre cada uma das doutrinas demarcatórias e o santuário, demonstrando 

organização ideológica e unificação teológica. De igual forma, a mensagem dos três 

anjos de Apocalipse 14:6-1218, não apenas liga toda a Teologia Adventista em torno 

do santuário com sua mensagem de juízo (e salvação), mas possibilita aos 

sabatistas colocar-se na corrente da história profética (Knight, 2000, p.43). 

Sobre este assunto, Oliveira Filho (2004, p.164) afirma que  

À representação da origem do adventismo corresponde uma 
cronologia relativa ao período de tempo de fins do século XVIII ao 
século XIX e aos nossos dias, a doutrina das três mensagens 
angélicas. No Apocalipse, a volta do Messias é precedida por três 
anjos que, voando pelo meio dos céus, proclamam as suas 
mensagens: o primeiro anjo anuncia que “vinda é a hora do seu 
juízo”, “adorai Aquele que fez os céus e a terra”, interpretada como 
prenúncio do interesse pela volta do Messias despertado no que 
resultou nos adventistas, como os mileristas, não organizados em 
Igreja; a segunda mensagem Angélica, (“Caiu, caiu Babilônia [...]”), 
equivale à apostasia das igrejas que, não aceitando a mensagem 
adventista, terminam por expulsar, em massa os que nela criam; e a 
terceira mensagem, que se efetiva após 1844, menciona os que têm 
o “selo”, “os mandamentos de Deus”, com ênfase especial na guarda 
do sábado. 
 

Além disso, a mensagem dos três anjos torna-se, por fim, a força profética 

que difundiu as Missões Adventistas do Sétimo Dia ao redor do mundo, quando a 

                                                 
18 “Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se 
assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus 
e dai-lhe glória, pois é chegada  a hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, 
e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que 
tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro 
anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua 
marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem 
mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na 
presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem 
descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer 
que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus” (BÍBLIA SAGRADA, Ap. 14:6-12, Edição Revista e 
Atualizada). 
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igreja procurou apresentar “a toda nação, tribo, língua e povo” a sua mensagem 

inigualável. 

Embora as mensagens angélicas apontem para uma missão mundial, e 

estas se apresentem como a força profética de difusão da mensagem adventista, 

esse não foi o pensamento do pioneirismo sabatista. 

Ainda influenciados pelos ensinos de Miller, de que o encerramento do reino 

mediatório e a finalização do período evangélico se dariam com o “fechamento da 

porta”19, os crentes sabatistas entendiam que a expansão evangelística de seu 

movimento restringia-se apenas aos que haviam aceitado a mensagem milerita na 

década de 1830 e início da década de 1840, indicando que a porta da misericórdia 

havia se fechado para todos os outros. 

Este equívoco missiológico, experimentado pelos pioneiros adventistas, 

tornou-se útil especialmente na fundamentação teológica/doutrinária, pois 

interessados em alcançar apenas outros mileritas, tiveram tempo para estabelecer 

suas bases denominacionais e iniciar a formação de um conjunto de membros 

(KNIGTH, 2000). 

Embora paradoxal quanto à obra missionária, estas foram grandes 

contribuições do período da “porta fechada” (1844-1850) para o desenvolvimento 

das missões adventistas. Isto porque estabelecida a base teológica – o que 

proporcionou o entendimento quanto à necessidade de expansão mundial da 

mensagem – e constituída a base de membros – o que prestou maior legitimidade e 

autenticidade ao adventismo sabatista – o movimento mostrava-se aberto para o 

estabelecimento do proselitismo através das missões.  

Segundo Stencel (2006), do ponto de vista histórico, a vocação missiológica 

da IASD em nível mundial inicia-se a partir da década de 1870, quando sob o 

encorajamento e orientação de Ellen White, muitos jovens foram desafiados à 

preparação, com o objetivo de alcançar qualificação específica para o serviço das 

missões. Nesse momento, a denominação passava a considerar firmemente sua 

responsabilidade pelas missões de além-mar. 

Paralelamente ao desafio lançado aos jovens pela Sra. White, surge outro, 

para o qual a IASD não estava estruturada e organicamente preparada. Este diz 

                                                 
19 Termo que advém da parábola das dez virgens, presente no livro bíblico de Mateus no capítulo 25, 
em que dada a chegada do noivo (isto é, Cristo) a porta será fechada, deixando alguns do lado de 
fora. 
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respeito à falta de servidores educados e preparados para as missões naquele 

período. Esta preocupação cresce ainda mais com a necessidade sentida de formar 

novos líderes, dado o crescente desenvolvimento da Igreja e o envelhecimento dos 

antigos mileritas, pioneiros do Adventismo do Sétimo Dia.  

 Impulsionados por tal realidade, além da modernização educacional vivida 

em fins do século XIX e da necessidade de uma educação centrada em suas 

crenças, a liderança da IASD mobilizou o estabelecimento de um sistema 

educacional em que as escolas pudessem atender tanto “às necessidades 

emergentes da denominação quanto às suas aspirações e impulsos missionários” 

(STENCEL, 2006, p.55).  

 

3.3 O Sistema Adventista de Educação 

Knight (1983, p.1), afirma que “a educação formal foi o último segmento 

institucional a ser estabelecido dentro da denominação”. Antes dela, outros 

desenvolvimentos institucionais – como a obra médica em 1866 – ganharam 

destaque e importância no movimento. 

O atraso na ênfase educacional estava diretamente ligado à mensagem do 

advento. Para alguns adventistas, investir em um sistema de educação seria 

empregar recursos em algo desnecessário, dada a iminência do advento. Silva 

(2001), diz que muitos deixaram de enviar seus filhos às escolas por estarem 

focados na proximidade do fim do mundo. Além do mais, pensavam que sua 

preocupação com a educação poderia ser entendida pelos descrentes como 

negação à crença do breve retorno de Jesus.  

Em resposta a estas questões, Thiago White20 (apud Knight, 2000, p.75), 

escreve em um dos periódicos adventistas da época que 

o fato de Cristo estar voltando muito em breve não é razão para a 
mente não ser aprimorada. Uma mente bem-disciplinada e informada 
é capaz de receber e apreciar melhor as verdades sublimes do 
segundo advento. 
 

Em sua afirmação, o líder adventista indica uma parte do fundamento lógico 

que se tornou mais tarde o alicerce sobre o qual se desenvolveu o sistema 

educacional adventista: “as verdades da palavra divina podem ser melhor 

apreciadas pelo cristão intelectual” (WHITE, 1975, p. 45).  

                                                 
20 Review and Herald, 12 de agosto de 1862. 
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Embora tenha dado um grande passo em relação ao seu estabelecimento – 

a partir do imperativo intelectual para o desenvolvimento da fé – não foi 

isoladamente este motivo que impulsionou a formação do Sistema Educacional 

Adventista. Este surge em resposta às transformações ocorridas na sociedade 

norte-americana por conta da introdução da modernidade, que além de impor uma 

nova estrutura de produção e de vida, estabelece também idéias pedagógicas 

correlatas a esta nova realidade.  

Neste período de transição do pensamento educacional, decorrente dos 

séculos XVII e XVIII, e que atinge seu ápice no século XIX, idéias desenvolvidas por 

pensadores como: Comênio21 (1592 – 1670), John Locke (1632-1714), Jean 

Jacques Rousseau (1712-1779), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Horace 

Mann (1796-1859) e Herbert Spencer (1820-1903) abastecem os fundamentos da 

reforma educacional americana e impactam o estabelecimento de um pensamento 

educacional Adventista (STENCEL, 2006). 

Em Comênio, pode-se observar o avanço da reforma contra o modelo de 

educação tradicionalmente pautada nos livros, palavras e “grandes clássicos” 

antigos. Para ele, era necessária a constante busca pelo desenvolvimento do 

indivíduo, pela formação do homem, dada por meio da ação do professor no aluno.  

A influência de John Locke está sustentada na ideia de que o indivíduo 

obtém conhecimento pela experiência sensorial ao invés de obtê-las apenas pelas 

ideias inatas. Rousseau alia-se à ideia pragmática do ensino moderno, 

anteriormente defendida por Locke, ao estabelecer um modelo de educação quase 

sem auxílio de livros e profundamente prático, conforme exposto em seu clássico 

Emílio. Na mesma corrente ideológica, outro que fez do trabalho manual uma 

bandeira da educação moderna foi Pestalozzi, destacado pelo uso de suas aulas 

práticas.  

Embora o utilitarismo norte-americano tenha favorecido a aceitação destes 

ideais educacionais iluministas vindos da Europa, é na década de 1830 que 

emergem duas contribuições efetivas para o modelo americano de educação. Estas, 

segundo Stencel (2006), “foram exploradas e, sobretudo, incorporadas à Filosofia da 

Educação Adventista pelos educadores pioneiros durante seu período formativo” 

(p.40).  

                                                 
21
 Jan Amos Komenský Nome original de Comênio 
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A primeira contribuição corresponde às ideias do reformador social Horace 

Mann, dentre as quais se destacam: a importância dos anos iniciais da escola básica 

como fundamental à formação do aluno; a necessidade de uma educação mais 

prática; a importância do estudo da fisiologia e saúde no currículo; a necessidade de 

melhoria nas condições de funcionamento das escolas públicas elementares. 

A segunda, diz respeito à reforma social dada pela educação, cuja inovação 

era a difusão do trabalho manual, principalmente agrícola, em escolas localizadas na 

zona rural. Como principal modelo deste pensamento pedagógico, surge em 1833 o 

Oberlin College que, segundo Silva (2001), tinha como características principais: a 

educação integral, que envolve o físico, o mental e o espiritual; a reforma dos 

hábitos de saúde, sobretudo no que diz respeito à alimentação, incluindo a dieta 

vegetariana; o currículo centrado na Bíblia com forte crítica aos autores clássicos; 

instituição educacional localizada em zona rural, o que favorecia a prática dos 

trabalhos manuais como parte da educação integral; preocupação com demais 

reformas sociais; e a formação de professores e missionários para atuar no oeste 

americano. 

Havendo sido assimilada pela sociedade norte-americana já em meados do 

século XIX, a modernidade educacional é impactada por outro aspecto determinante 

para a reforma educacional. Trata-se do evolucionismo darwiniano e suas 

respectivas ideias quanto à origem da vida, as quais promoveram uma onda de 

investigação sobre o organismo humano, que, nesse momento deveria ser 

entendido cientificamente e não apenas teologicamente. 

Coube a Spencer a aplicação filosófica e educacional do darwinismo que, 

em comparação com a religião, coloca definitivamente a ciência – conhecimento 

mais importante, conforme o exposto em sua obra Educação – como a fonte de 

conteúdos para o ensino educacional (FULLAT, 1994). 

Frente a esta realidade, muitos pais adventistas hesitavam em enviar suas 

crianças às escolas públicas, dada a natureza secular da educação ali existente. 

Para eles, o ensino transmitido nessas instituições não se harmonizava com o 

espírito do movimento a que estavam ligados, pois apregoava valores às coisas 

terrenas e não às “eternas”, como gostariam que fosse.  

Desta forma, a liderança da IASD, sente a necessidade de desenvolver um 

sistema educacional próprio que oportunizasse preparo para a vida social e religiosa 
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às quais estavam inseridos, deixando assim seus filhos livres da influência secular 

introduzida pela abordagem iluminista/evolucionista da época.  

Ellen White inicia sua obra de orientação à educação adventista com a 

apresentação de um artigo intitulado “A Devida Educação”, no qual são expostos os 

princípios que devem reger a educação das crianças e jovens. A exposição destes 

princípios educacionais, incorporados às características doutrinárias da IASD, foram 

os conceitos básicos para o estabelecimento da Filosofia da Educação Adventista. 

Embora tenham sido empregados esforços isolados ao longo das décadas 

de 1850 e 1860 para a implementação da educação formal adventista, esta só veio a 

se concretizar em 1872, quando foi organizada, oficialmente, pela Associação Geral 

dos Adventistas do Sétimo Dia, a primeira instituição escolar, denominada Battle 

Creek College, no Estado de Michigan, EUA, passo importante rumo ao 

estabelecimento do incipiente Sistema Educacional Adventista.   

Não demorou muito para que a recém-formada escola incorresse no mesmo 

erro ao qual havia denunciado. Ainda que se propusesse a oferecer uma educação 

diferenciada, baseada nos valores bíblicos cristãos, seu currículo logo se viu tomado 

pelas influências seculares da época. Esta primeira experiência – denominada por 

VandeVere22 (apud Knight, 2000, p.77), como “traição educacional” – girou em torno 

dos conteúdos clássicos, e dada como incoerência filosófica, logo foi extinta. 

Após as duras lições aprendidas pela Organização Adventista, no Batlle 

Creek College na década de 1870 – úteis para a compreensão educacional 

incipiente da denominação – outras duas instituições de ensino secundário foram 

estabelecidas em 1882. Desta vez, a Healdsburg Academy, na Califórnia, e a South 

Lancaster Academy, em Massachusetts, serviram para estabelecer definitivamente a 

reforma educacional preconizada pelos Adventistas do Sétimo Dia (KNIGTH, 2000). 

Conforme aponta Silva (2001), três outros passos, além do estabelecimento 

de instituições de ensino, foram dados pela IASD na constituição do seu sistema 

educacional: o primeiro em 1887, foi a criação de um Departamento de Educação na 

Associação Geral dos Adventistas. O segundo foi a realização, no ano seguinte, da 

primeira convenção de professores adventistas, em que compareceram trinta 

professores representando cinco escolas.  

                                                 
22 E.K. VandeVere, Wisdon seekers, p. 23 
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O terceiro passo, talvez o mais significativo, foi a convenção educacional 

realizada em Harbor Springs, Michigan, entre os meses de julho e agosto de 1891, 

ocasião em que foi dado um grande incentivo para implementação de uma filosofia 

cristã de educação. 

  Segundo conta o autor, 

Durante esta convenção foi estudado o livro [bíblico] de Romanos e 
Ellen White ressaltou a necessidade de um relacionamento pessoal 
com Cristo, de um reavivamento espiritual entre os educadores, 
destacando a centralidade da educação na mensagem cristã, ou 
seja, as implicações educacionais do evangelho. Foi a via da emoção 
reagindo e pressionando pela adoção de uma cosmovisão 
biblicamente orientada como suporte para a práxis educacional 
(SILVA, 2001, p.95) 

 

Sobre este assunto, Knight (1984) afirma que até aquele momento, a 

educação que havia predominado era aquela em cujos currículos se encontravam 

alguns elementos religiosos. A partir de então, a Bíblia passou a ocupar o lugar 

central na escola, determinando assim o marco da “adventização” da educação 

Adventista do Sétimo Dia. 

Associado aos fatos acima citados, acrescento outro igualmente importante 

para a consolidação da rede educacional adventista. Embora tenha sido apontada 

por Knight (2004), a expansão missionária desenvolvida nos últimos anos da década 

de 1880, pode ser agregada aos três fatores levantados por Silva (2001), como 

determinante para a solidificação do Sistema Educacional Adventista. 

Isto por que, conforme dito ao final do tópico anterior, a denominação 

necessitava preparar jovens para o desenvolvimento da ação missionária em outros 

países. Sendo assim, a necessidade de escolas na América do Norte e Europa, 

destinadas à formação de missionários para essas missões, era evidente. Além 

disso, fazia parte do proselitismo da IASD o estabelecimento de escolas nos países 

onde a presença adventista era ainda incipiente, a fim de favorecer a evangelização 

e preparar novos líderes para aquele campo missionário. 

Desta forma, pode-se concluir que a expansão missionária exerceu um forte 

impacto sobre o crescimento educacional adventista, pois impulsionou grandemente 

o número de escolas e alunos na América do Norte, e estabeleceu escolas ao redor 

do mundo para que servidores pudessem ser treinados em sua própria terra natal. 

Com isso, por volta de 1900, a Educação Adventista tinha se expandido não apenas 
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numericamente, mas o sistema também tinha se internacionalizado (STENCEL, 

2006). 

Desde então, a Rede Educacional Adventista vem alargando suas fronteiras, 

com abertura de escolas em todos os continentes, acompanhando o 

desenvolvimento religioso do movimento Adventista do Sétimo Dia. Ao redor do 

mundo, 146 países contam com a presença do Sistema Educacional Adventista. Na 

América do Sul, incluindo 14 instituições de ensino superior, 16 mil professores 

orientam mais de 230 mil alunos, distribuídos em 841 unidades escolares23.  

No Brasil, após ser iniciado na cidade de Curitiba/PR em 1896, através do 

Colégio Internacional, o Sistema Educacional Adventista conta com 320 unidades 

escolares, nas quais estudam cerca de 130 mil alunos, da Educação Básica ao 

Ensino Superior. Só na Região Sul brasileira contam-se 77 instituições, totalizando 

mais de 30 mil alunos matriculados. 

 

3.4 A Pedagogia Adventista 

Embora diferenças culturais, sociais, geográficas e políticas sejam 

experimentadas pelo amplo e internacionalmente desenvolvido Sistema Educacional 

Adventista, sua identidade e unicidade são possibilitadas por meio de diretrizes e 

orientações filosóficas dadas pela “Pedagogia Adventista”, que, com base na Bíblia 

e nos escritos de Ellen White, rege todas as ações educacionais de quaisquer 

instituições de ensino da IASD. 

Antes, porém, de discorrer sobre os fundamentos filosóficos e pedagógicos 

da Educação Adventista, torna-se necessário entender e caracterizar a centralidade 

dos escritos de Ellen White na consolidação deste pensamento educacional.  

Como dito anteriormente, os Adventistas do Sétimo Dia têm em Ellen White 

e em seu testemunho profético uma de suas doutrinas distintivas. Tida como aquela 

a quem Deus escolhera como mensageira junto ao seu povo, seus escritos são de 

fundamental importância, não apenas para a manutenção da fé dos crentes ligados 

a esta denominação, mas também para o estabelecimento de conceitos 

relacionados ao bem viver e à formação integral do homem cristão. 

                                                 
23 Dados fornecidos pela Confederação das Uniões Brasileiras da IASD –  in Pedagogia Adventista, 
2009, p.8 
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É importante considerar que, desde a gênese do Sistema Educacional 

Adventista, Ellen White exerceu um papel fundamental em sua estruturação, 

desenvolvimento e consolidação. A filosofia educacional encontrada em seus 

primeiros escritos sobre educação sustentou e orientou os primeiros educadores 

adventistas no estabelecimento do sistema educacional formal. Por essa razão, 

Knight (1983, p.26) admite que 

é impossível compreender a educação adventista, quer atual ou 
histórica, sem entender o papel e o impacto das idéias de Ellen White 
sobre o seu desenvolvimento. Ela não foi apenas uma figura central 
nesse desenrolar, mas a principal líder adventista que se distinguiu 
desde o início até o fim do período formativo do sistema educacional 
(por volta de 1910). 
 

O primeiro de seus muitos escritos sobre o assunto data de 1872. Intitulado 

“A Devida Educação” 24, conforme já citado em outro momento, o artigo apresenta os 

princípios básicos que devem pautar a Educação Adventista. Tal documento é 

considerado a declaração mais importante e completa sobre educação, pois seu 

conteúdo é percebido como um modelo a respeito da natureza ideal da Educação 

Adventista. 

Dividido em três seções principais, o referido texto apresenta inicialmente a 

importância da educação, a diferenciação entre educação e treinamento e a 

exposição da disciplina como autodomínio. Em seguida fala da educação física e do 

trabalho manual com relação à educação tanto no lar, como na escola. Já na 

terceira parte, considera o ensino da Bíblia e as áreas comuns para aqueles que se 

preparam para o ministério25. 

Sendo assim, fica clara a ênfase da Sra. White quanto aos princípios 

considerados indispensáveis para uma educação equilibrada, tanto que o conceito 

de educação foi assim por ela definido:  

A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um 
certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a 
vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da existência 
possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades 
físicas, mentais e espirituais (WHITE 1977, p.13). 
 

Além deste conceito, outros princípios educacionais, objetivos e alvos – 

vistos como componentes vitais para o estabelecimento da filosofia educacional de 

                                                 
24 A íntegra deste artigo se encontra no livro Conselhos Sobre Educação – White, Ellen G. Santo 
André, SP. CPB, 1976. 
25 Exercício da função missionária para  expansão da IASD.  
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White – estão espalhados por toda sua coleção literária, que durante seus 69 anos 

de carreira de escritora, contabilizam mais de cinco mil artigos e 49 livros, além das 

diversas compilações que fazem pular para 100 o número de livros publicados em 

Inglês26.  

Como parte dedicada ao tema “Educação” em seu acervo literário, 

encontram-se três livros específicos, além de diversos artigos, cartas e conselhos. 

Sendo assim, é importante destacar que suas obras sobre a educação podem ser 

divididas em duas categorias: livros originais e compilações. 

Seguindo a sistematização destas obras, realizadas por Stencel (2006, 

p.54), fica caracterizado que 

Nas duas versões, inglês [I] e português [P] podemos citar as 
seguintes publicações sobre o referido tema: (a) Originais - 
Conselhos sobre Educação (1893, 1894[I] e 1976[P]), Educação 
(1903[I] e 1937[P]), Conselhos aos Pais Professores e Estudantes 
(1913[I] e 1947[P]); (b) Compilações - Fundamentos da Educação 
Cristã (1923[I] e 1976[P]), Mensagens aos Jovens (1930[I]), 
Orientação da Criança (1954[I]), Vida e Ensinos (1933 [I] e 1934[P]), 
Mente Caráter e Personalidade – Vols. I e II (1978[I] e 1989[P]), 
Carta aos Jovens e Namorados (1983[I]) [grifos do autor]. 
 

Ao longo da descrição e caracterização da “Pedagogia Adventista” – como 

modelo educacional privilegiado neste estudo – será feito uso destas referências, 

pois representaram notável contribuição para o estabelecimento de uma filosofia 

educacional sólida, em que podem ser observados como fundamentos básicos 

desta: o desenvolvimento do caráter, o treinamento religioso e a preparação de 

servidores denominacionais. “Tal filosofia está nitidamente relacionada à religião, a 

qual visa integrar dois componentes essenciais no processo do ensino-

aprendizagem, a saber, a fé e a razão” (STENCEL, 2006, p.55). 

Este interesse filosófico na integração da fé e da racionalidade, nada mais é 

do que um resgate do pensamento filosófico e pedagógico hebraico/oriental, 

desenvolvido pelo povo hebreu desde suas origens por volta do 3º milênio a.C.  É 

entendido como o ponto de partida e de sustentação da Pedagogia Adventista.   

No livro, Pedagogia Adventista (2007), organizado pela Confederação das 

Uniões Brasileiras da IASD, este modelo filosófico é apresentado como sendo uma 

linha cristã de ensino que antecede o pensamento greco/ocidental. Neste, situa-se a 

origem do cristianismo, que tem como principal fonte histórica a Bíblia – 

                                                 
26 De acordo com os dados fornecidos pelo site do Centro de Pesquisas Ellen White 
(http://www.centrowhite.org.br/egw.htm#pub) acesso em 05/03/2010 
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especialmente o Antigo Testamento – de onde são extraídos os conjuntos de valores 

religiosos, morais, jurídicos, educacionais e filosóficos. Caracterizado como essência 

e expressão do pensamento educacional semita/hebreu, este modelo pedagógico 

era pautado pelo princípio da integralidade, em que conceitos como sagrado e 

secular, pedagogia e religião, e principalmente, fé e racionalidade eram indivisíveis. 

No entanto, o desenvolvimento filosófico grego, iniciado no século VI a.C., 

faz surgir um modelo de pensamento greco/ocidental que, contraposto ao 

hebraico/oriental, permeia a filosofia e a prática pedagógica ao longo dos tempos, 

supervalorizando o pensamento racional em detrimento da fé, representada pelo 

pensamento bíblico religioso.  

Sendo assim, fica claro que, de acordo com a crescente secularização 

evidenciada especialmente na educação moderna, o surgimento da Educação 

Adventista veio com o propósito de resgatar a cultura hebraico-oriental e re/integrar 

a fé à razão, fechando assim o parêntese de ruptura que surgiu na história do 

cristianismo desde seus primórdios até o século XIX. Para isso, trata de estabelecer 

sua concepção de mundo, seu entendimento de verdade e realidade, em outras 

palavras, as bases filosóficas de seu programa educacional. 

A educação, assim como qualquer outra atividade humana, não está livre 

dos domínios metafísicos. Nesse sentido, Knight (2001) nos assegura que o estudo 

da realidade definitiva é fundamental para a elaboração de qualquer conceito 

educacional, sendo que a variação destas concepções metafísicas conduz a uma 

abordagem educacional diferente e até mesmo a sistemas educacionais 

divergentes. 

Silva (2001, p.91) afirma que “um primeiro princípio que se pode estabelecer 

com relação ao pensamento educacional adventista é que o mesmo adotou uma 

postura crítica em relação à modernidade educacional”, observada claramente nas 

palavras de Ellen White (1977, p.225 -227): 

Qual é o sentido da educação dada atualmente? Qual é o objetivo 
que é promovido mais freqüentemente? — O proveito próprio. (...) 
Quais são as obras com que, durante todos os anos mais 
susceptíveis da vida, é a mente dos jovens levada a ocupar-se? No 
ensino da língua e literatura, de que fonte são os jovens ensinados a 
beber? — Das cisternas do paganismo; das fontes alimentadas pelas 
corrupções do antigo paganismo. Ordena-se-lhes que estudem 
autores dos quais, sem contestação, se declara não terem respeito 
pelos princípios da moralidade. (...) No estudo das ciências, como 
geralmente é feito, há perigos igualmente grandes. A evolução e 
seus erros conexos são ensinados nas escolas de todas as 
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categorias, desde o jardim da infância até as escolas superiores. 
Assim, o estudo da ciência, que deveria comunicar o conhecimento 
de Deus, acha-se tão misturado com as especulações e teorias 
humanas que promove a incredulidade. 
 

A crítica atribuída ao modelo educacional moderno, conforme citação acima, 

não focaliza outro aspecto senão a erradicação do pensamento bíblico/cristão no 

desenvolvimento de conceitos e ideias que buscam a compreensão da realidade e 

explicação do mundo. Desta maneira, fica evidente o antagonismo existente no 

pensamento educacional adventista em relação ao da educação moderna, 

sobretudo no que diz respeito à influência humanista/racionalista.  

Para tanto, como fundamento filosófico inicial da Pedagogia Adventista, está 

o fato desta apoiar-se na cosmovisão bíblico/cristã, em que Deus é a realidade 

central do mundo e da vida, e a Bíblia a fonte de Sua auto-revelação. A partir da 

revelação bíblica, Lhe é permitido realizar observações futuras quanto à natureza da 

realidade – especialmente aquela relacionada a questões filosóficas referentes aos 

aspectos antropológicos, epistemológicos e educacionais – assim como lhe é 

providenciada a estrutura metafísica na qual a educação cristã ocorre.  

Mediante tal fundamentação, a Pedagogia Adventista aceita como princípios 

básicos da educação cristã os seguintes aspectos: (1) a existência de um Deus 

Criador; (2) a criação do Universo e do Mundo perfeitos; (3) a criação do ser humano 

à imagem de Deus, com livre-arbítrio; (4) o surgimento do pecado a partir da 

rebelião de Lúcifer; (5) a queda do ser humano em pecado, resultando na perda 

parcial da imagem de Deus; (6) a incapacidade do ser humano de restaurar a 

própria natureza sem o auxílio divino; (7) a iniciativa de Deus para a restauração do 

ser humano, através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo; (8) a 

ação do Espírito Santo no plano da restauração da imagem de Deus na humanidade 

caída; (9) a educação como ministério restaurador da imagem de Deus na 

humanidade; (10) o retorno de Cristo para pôr fim à história terrestre em sua fase de 

pecado; e (11) a restauração do mundo e dos seres humanos à sua condição 

original (IASD, 2007, p.36). 

Nota-se aqui a influência whiteana no estabelecimento dos princípios 

básicos da educação adventista, pois seguindo a estruturação lógica da suposta 

história do Mundo – criação, queda, restauração, redenção – fica claro o 

desdobramento da chave conceitual de Ellen White baseada no “grande conflito”, 
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caracterizada anteriormente na descrição doutrinária da IASD como o conflito 

travado entre Deus e Satanás.   

Sobre este assunto, Douglass (2003, p. 344) afirma que 

Em parte alguma dos escritos de Ellen White encontramos os 
princípios do Tema do Grande Conflito mais explicitamente 
desdobrados do que em seus escritos sobre princípios educativos. 
Sua maneira de entender a redenção como “restauração” está no 
próprio âmago da filosofia educacional. 
 

Seguindo a concepção bíblico/cristã assumida pela Pedagogia Adventista, 

as questões antropológicas recebem outro significado, pois o ser humano não é 

visto a partir de uma perspectiva evolucionista, mas sim pela ótica criacionista. 

Concebe-se o homem como um ser inteligente, livre, e dotado de espiritualidade, 

que embora criado à imagem de Deus, teve sua natureza humana modificada ao 

cair em pecado, e por isso, necessita ser restaurado.  

No desenvolvimento deste pensamento em sua obra literária, Ellen White, 

afirma que, como criatura à imagem do Criador, o homem possuía plenas condições 

de discernimento, escolha e desenvolvimento:  

Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza 
física, intelectual e espiritual, a semelhança de seu Criador. (...) 
Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento; sua 
capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente (WHITE, 
1977, p.15). 
 

Contudo, observa que o pecado modificou a natureza humana corrompendo 

a imagem divina atribuída ao homem na criação em todos os seus aspectos:  

Com o pecado a semelhança divina ficou obscurecida , sendo quase 
que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do 
homem e sua capacidade mental diminuiu: (...) Tornou-se sujeito à 
morte (WHITE, 1977, p.15). 
 

Sendo assim, conclui que a educação é o processo destinado a restaurar no 

educando o plano original de Deus, podendo ser entendida como uma obra 

redentora. 

Restaurar no homem a imagem de seu Autor, levá-lo de novo à 
perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, 
mente e espírito para que se pudesse realizar o propósito divino da 
sua criação – seria a obra da redenção. Esse é o objetivo da 
educação, o grande objetivo da vida (WHITE, 1977, p.15 e 16). 

   

Seguindo as considerações de Ellen White, a Pedagogia Adventista tem 

como prioridade ser uma atividade educativa reconciliadora e redentora, em que, 
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pelo conhecimento, a capacidade de aperfeiçoamento do homem deve ser 

alcançada. 

No que tange ao aspecto epistemológico, Ellen White (1977, p.16) define 

que a fonte do conhecimento revelado é Deus e que só Ele possui a verdade 

absoluta. Por este motivo, afirma que é “principal objetivo da Educação Adventista 

dirigir a mente à revelação que Ele faz de Si próprio”. 

Assumindo a crença na revelação divina como fonte primária de 

conhecimento transcendente, a Filosofia Educacional Adventista tem a Bíblia como a 

maior fonte de conhecimento e a mais essencial autoridade epistemológica, sendo 

que todas as outras fontes devem ser testadas e verificadas à luz desta Escritura. 

Ela é que provê a integração necessária do currículo na perspectiva cristã. Segundo 

White (1977, p.17), “as Escrituras Sagradas [Bíblia] são a perfeita norma da 

verdade, e como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação”. 

Outra fonte de conhecimento de muita importância para o pensamento 

educacional adventista é a natureza, com a qual o ser humano entra em contato 

através da vida cotidiana e do estudo científico.  

Segundo Knight (2001) o estudo da natureza enriquece o entendimento 

humano de seu ambiente fornecendo respostas para algumas das muitas questões 

que não são tratadas na Bíblia. Entretanto, é preciso lembrar que existem problemas 

na interpretação do mundo natural, pois toda a criação, uma vez afetada pela queda, 

entrou em degeneração. Por esta razão, as descobertas científicas advindas do livro 

da natureza devem ser interpretadas à luz da revelação bíblica, conforme nos afirma 

White na citação a seguir: 

A natureza ainda fala de seu criador. Todavia, essas revelações são 
parciais e imperfeitas. E em nosso decaído estado, com faculdades 
enfraquecidas e visão restrita, somos incapazes de interpretar 
corretamente. Necessitamos da revelação mais ampla que de Si 
mesmo Deus nos outorgou em Sua palavra escrita (WHITE, 1977, 
p.17). 
 

Ainda na perspectiva epistemológica da Educação Adventista, a 

racionalidade humana se constitui em outra fonte de conhecimento, pois conforme 

dito anteriormente, a humanidade, criada à imagem de Deus, é racional em sua 

essência.  

Embora o aspecto racional da epistemologia seja considerado como 

essencial, Knight (2001), deixa claro que este não deve ser entendido como o 
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elemento básico no conhecimento. Sua função é a de favorecer o entendimento da 

verdade através da revelação e motivar a expansão do conhecimento.  

Nesse sentido, as descobertas da razão também devem ser verificadas e 

aplicadas conforme a verdade da Escritura, pois segundo White (1977, p.231) 

“nossa capacidade de raciocinar nos foi dada para que usássemos, e Deus quer que 

seja exercitada”, sobretudo para “discernir entre o que é reto e o que é errado” 

mediante a sua palavra.  

As concepções metafísicas e epistemológicas determinam, em grande parte, 

as concepções axiológicas do ser humano e da educação cristã, ou seja, a filosofia 

influencia diretamente no juízo de valor. De acordo com Knight (2001), os princípios 

da axiologia adventista se derivam da Bíblia, que é, em seu sentido último, uma 

revelação do caráter de Deus. Tal orientação confere preeminência aos valores 

espirituais e humanos observados nos dois ramos axiológicos: a ética e a estética.  

Segundo ele, a ética cristã, na qual se baseia o pensamento educacional 

adventista, tem uma função restauradora e redentora, pois visa à formação do 

caráter humano à semelhança do Criador. O resultado deste será a transformação 

dos pensamentos e ações em conformidade com o que é virtuoso e reto, pois 

subjugado o orgulho e restaurado o amor, a articulação dos interesses próprios às 

necessidades dos semelhantes, da natureza e de Deus será facilitada. 

Sobre a estética, o autor afirma que “o fim definitivo para a estética cristã é o 

caráter bonito [...] é desenvolver formas de arte e ambientes estéticos que sejam 

capazes de atuar no processo de restauração da humanidade ao seu estado 

perdido” (p.197). Todavia, destaca que a experiência estética não deve estar restrita 

a modelos considerados como a “boa arte” e tampouco aos espaços em que ocorre, 

mas que está presente em cada ato criativo praticado pelo ser humano. 

Fica evidente, até este ponto da caracterização da Pedagogia Adventista, 

que as concepções filosóficas referentes à natureza humana, à origem do 

conhecimento, e aos valores, mostram-se ancoradas à cosmovisão bíblica de auto-

revelação divina.  No entanto, torna-se necessário observar o funcionamento deste 

sistema filosófico e seus pressupostos, a partir da caracterização dos aspectos 

essenciais que norteiam este sistema educacional. 

 Segundo a Confederação das Uniões Brasileiras da IASD (2007), a 

educação adventista, possui como premissas básicas a filosofia cristã de educação, 

o ensino integral e o desenvolvimento da cidadania, conforme a descrição abaixo: 
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Missão: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento 
harmônico dos educandos, nos aspectos físicos, intelectuais, sociais 
e espirituais, formando cidadãos pensantes e úteis à comunidade, à 
pátria e a Deus. (...) 
 
Visão: Ser um sistema educacional reconhecido pela excelência, 
fundamentado em princípios ético-cristãos, com ampla participação 
no setor educacional. (48) 
 

No entanto, para o cumprimento das premissas acima descritas, a 

Pedagogia Adventista estabelece sua trajetória educacional por meio de um aparato 

educacional, comunicador dos princípios e características de seu propósito 

educativo. Este, fundamentado nos aspectos anteriormente citados da filosofia 

educacional adventista, é denominado currículo integral-restaurador. 

Desenvolvido como um conjunto de atividades intencionais ou ações 

sistemáticas junto aos educandos, sob responsabilidade direta dos professores, 

encontram-se nele os objetivos educacionais, o programa de estudos, a metodologia 

adotada, o processo avaliativo e todos os demais atos curriculares cotidianos de 

uma escola. 

O currículo integral-restaurador parte do mesmo princípio dado por Knight 

(2001) ao caracterizar o currículo cristão, de que toda a verdade é verdade de Deus, 

pois Ele é o Criador de tudo, e a verdade, em todas as áreas do conhecimento, vem 

d’Ele. Nesse sentido, a Pedagogia Adventista assume seu pensamento filosófico 

epistemológico, e põe a Bíblia como o documento fundamental para o currículo, 

tanto que White (1977, p.8) escreve: 

As Escrituras Sagradas são a perfeita norma de verdade, e como tal, 
a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma 
educação digna desse nome devemos receber um conhecimento de 
Deus, o Criador, o Redentor, como se acham revelados na Palavra 
Sagrada.  

 

O desenvolvimento deste currículo apresenta um novo enfoque diante da 

vida e do conhecimento produzido pela humanidade, e promove mudança de 

pensamentos, sentimentos e atitudes, de modo a restaurar seu relacionamento com 

Deus, com os outros e com a natureza. Para tanto, a educação adventista, seguindo 

o pensamento whiteano, se propõe a alcançar os seguintes objetivos através do 

currículo integral-restaurador: 
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a) Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda sabedoria, 

tendo em vista que “todo saber e desenvolvimento real têm sua fonte no 

conhecimento de Deus” (WHITE,1977, p.14). 

b) Oportunizar o reconhecimento e aceitação da Bíblia como referencial de 

conduta, visto que “o ensino da Bíblia deve ter os nossos mais 

espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos, e o nosso mais 

fervoroso esforço” (WHITE,1977, p.186). 

c) Estimular o estudo, a proteção e a conservação da natureza criada por 

Deus, pois uma vez entendida como grande compêndio por Ellen White,  

(...) [deve ser usada] em conexão com as Sagradas Escrituras para 
ensinar a outros sobre seu caráter e reconduzir ovelhas perdidas ao 
redil de Deus. (...) Em si mesmo o encanto da natureza desvia a 
alma do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, para a paz 
e para Deus (WHITE 1996a, p.24)  
 

d) Oportunizar o fortalecimento e o desenvolvimento da mente em favor do 

bem comum, tendo como ferramenta diferentes fontes de comunicação, 

informação e recursos tecnológicos. 

O intelecto humano precisa expandir-se, e adquirir vigor, agudeza e 
atividade. (...) A mente deve idear, trabalhar e esforçar-se a fim de 
dar solidez e vigor ao intelecto (WHITE, 1996b, p.226). 
 
A mente humana quer ter ação. Se não estiver ativa, na reta direção, 
será ativada no erro (White, 1977, p.14). 

 

e) Promover a aquisição de hábitos saudáveis através do conhecimento do 

corpo e das leis que o regem, pois, segundo a Bíblia “somos santuário 

de Deus e habitação do Espírito Santo” (I Corintios 3:16). 

As leis que governam nosso organismo físico, Deus as escreveu 
sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação 
descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o 
nosso Criador (...) Um conhecimento da fisiologia e higiene deve ser 
a base de todo esforço educativo (WHITE, 1977, p.196,197) 
 

Os que estão recebendo o preparo para o serviço, sofrem grande 
perda quando não adquirem conhecimento de como preparar o 
alimento de maneira que seja ao mesmo tempo saudável e saboroso 
(WHITE, 1975, p.312) 
 

f) Oportunizar o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade, da 

investigação e do pensamento reflexivo, pois, segundo White (1975, 

p.361) 
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As verdades da divina Palavra podem ser melhor apreciadas pelo 
cristão intelectual. Cristo pode ser glorificado melhor por aqueles que 
O servem com inteligência. 
 

g) Incentivar o serviço desinteressado nos deveres práticos da vida diária, 

na sábia escolha profissional, na formação familiar, no serviço a Deus e 

à sociedade. 

Os estudantes devem, enquanto na escola, ser despertados em suas 
sensibilidades morais no que respeita a ver e sentir os direitos que a 
sociedade tem sobre eles, e que devem viver em obediência às leis 
naturais, de modo a poderem, por sua vida e influência, por preceito 
e exemplo, ser para essa sociedade proveito e benção. (WHITE, 
1975, p.84). 
 
O trabalho manual útil faz parte do plano evangélico. (...) Cada um 
deve adquirir conhecimentos em algum  ramo de trabalho manual 
que, em caso de necessidade, lhe possa proporcionar um meio de 
vida. Isso não é essencial, não somente como salvaguarda contra as 
vicissitudes da vida, mas em virtude de seu efeito sobre o 
desenvolvimento físico, mental e moral (WHITE, 1975, p.307) 
 

h) Promover a autonomia e a autenticidade fundamentadas nos valores 

bíblico-cristãos, visto que “ao sacrificar o estudante o raciocínio e o 

julgamento por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre a verdade 

e o erro, e cai fácil presa do engano”. (WHITE, 1977, p. 230). 

i) Favorecer o desenvolvimento da autoestima positiva, do sentimento de 

aceitação e de segurança. Assim, “tanto quanto possível, deve cada 

criança ser ensinada a ter confiança em si mesma (...) para que possa 

formar um caráter bem equilibrado e harmonioso” (WHITE, 1996b, p. 

57). 

 
j) Estimular o resgate da prática da regra áurea nos relacionamentos 

interpessoais, que é amar ao próximo como a si mesmo. 

Toda a criança deve ser ensinada a ser delicada, compassiva, 
amável, piedosa, cortês de coração terno (WHITE 2000, p.143) 
  

A relação existente entre as concepções filosóficas e os objetivos propostos 

pela Pedagogia Adventista através do seu currículo, implica no desenvolvimento de 

uma metodologia de ensino e aprendizagem. Esta se apresenta como diretrizes 

curriculares para seleção de meios de ensino em que seja possível sustentar a ação 

pedagógica e promover a unicidade filosófica. 



 
53 

 

Para tanto, a Pedagogia Adventista possui princípios metodológicos como 

base comum à todas as práticas curriculares, que pautados nos escritos de Ellen 

White, visam a  garantir a identidade do sistema educacional e possibilitar o alcance 

dos seus objetivos. Dentre os vários, destaco: a integração fé e ensino. 

Elenco este, por apresentar-se, na Pedagogia Adventista, como a 

representação prática do seu propósito inicial em resgatar o pensamento 

hebraico/oriental de indivisibilidade da fé e da razão na educação. 

Tal princípio metodológico adventista consiste em levar educador e 

educandos à reflexão sobre todo e qualquer aspecto da realidade a partir de uma 

perspectiva cristocêntrica, internalizando nestes o senso de que Ciência e Religião 

não são antagônicas quando a fonte do verdadeiro conhecimento é Deus.  

Ao evidenciar este princípio, finalizo a caracterização da Pedagogia 

Adventista enfatizando que nesta, o conhecimento é definido como algo mais amplo 

do que aquilo que é meramente intelectual ou científico e inclui elementos 

cognitivos, experimentais, emocionais, relacionais, intuitivos e espirituais. 

 

3.5 O Instituto Adventista Cruzeiro do Sul - IACS 

Fundado por missionários americanos em 1928, o IACS é fruto do 

desenvolvimento educacional adventista desencadeado pela criação do Battle Creek 

College, no Estado de Michigan, EUA, em 1872. Desde então, a idéia original 

adventista de possibilitar uma educação integral, em que “o desenvolvimento 

harmonioso das faculdades físicas, intelectuais e espirituais” (WHITE, 1977, p.13) 

fosse obtido através da permanência dos alunos num regime de internato, é aplicada 

em diversas partes do Mundo onde se proliferou a presença adventista.  

Antes, porém, de adentrar nos aspectos que caracterizam este regime 

educacional, presente em algumas instituições do Sistema Adventista de Educação, 

é importante relacionar o surgimento do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul à 

expansão missiológica experimentada pela IASD em território brasileiro, pois o 

desenvolvimento denominacional e educacional aqui estabelecido foi de grande 

importância para a constituição deste internato no sul do Brasil. 

Conforme relato anterior, os Adventistas do Sétimo Dia, conscientes de sua 

responsabilidade em anunciar a mensagem do advento “a toda nação, tribo e 

língua”, encontram na educação o meio mais eficaz para o preparo e 
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desenvolvimento da obra missionária. Para tanto, instituições Adventistas de ensino 

são organizadas para garantir – além do ensino bíblico-cristão aos filhos da igreja – 

a capacitação de missionários que se responsabilizem pela difusão do movimento. 

Neste afã proselitista, diferentes territórios, especialmente a Europa e a 

América do Sul, são alcançados pela mensagem adventista. Dentre os países onde 

se estabeleceram as missões, encontra-se o Brasil, que recebendo missionários a 

partir de 1893, teve seu primeiro converso em 1895.  

Tal data se reveste de grande importância, pois além de demarcar 

formalmente o início da história da IASD em solo brasileiro, identifica também a 

origem da educação Adventista no País. Isto porque, Guilherme Stein Junior – o 

primeiro brasileiro batizado pela igreja em 1895 – tornou-se o primeiro professor da 

primeira Escola Adventista brasileira, no ano de 1896, na cidade de Curitiba, no 

Estado do Paraná (MENSLIN, 2009, p.40). 

Embora considerada a primeira instituição Adventista de ensino no Brasil, o 

“Colégio Internacional” – nome dado à incipiente escola paroquial de Curitiba – não 

eclodiu dos órgãos oficiais da IASD, visto que esta ainda não se apresentava 

constituída no País em 1896, mas da iniciativa de membros leigos da denominação, 

interessados em garantir aos seus filhos o ensino cristão. No entanto, conforme nos 

conta Stencel (2006), a primeira Escola Adventista oficialmente concebida e 

subsidiada pela IASD foi estabelecida em 1897 na Cidade de Gaspar Alto, SC. A 

esta se nomeou “Escola Missionária”, tornando-se também conhecida por “Colégio 

Superior”. 

Extraoficialmente, segundo sugere Perez (2004), este pode ser considerado, 

o primeiro internato a funcionar – embora precariamente – em solo brasileiro. No 

entanto, devido à grande concentração de Adventistas no Rio Grande do Sul, 

emerge forte pressão por parte dos membros da IASD para que o Colégio Superior 

de Gaspar Alto, SC, fosse levado para aquela região, tanto que em 1903 ocorre a 

transferência de tal instituição para Taquari, cidade gaúcha situada a 94 quilômetros 

da Capital Porto Alegre, RS.  

De modo geral, pode-se dizer que as investidas da IASD nesses dois locais 

para o estabelecimento de uma educação integral, a exemplo dos educandários 

instituídos pelos Adventistas nos EUA, foram os primeiros passos para a 

oficialização de um colégio em regime de internato desta denominação no Brasil. 
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Focado no desenvolvimento missionário, conforme se observa nos relatos 

acima, o pioneirismo adventista alcança larga expansão já nos primeiros anos de 

sua inserção no Brasil. Segundo dados oficiais da conferência Geral da IASD27, é 

possível notar que, após pouco mais de uma década de presença adventista no 

país, já se contabilizavam 24 igrejas, com aproximadamente 1100 membros e 10 

escolas, sendo que destas, nove estavam localizadas, especialmente, nos estados 

do sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Ainda que concentrasse a maior presença adventista no país – 444 

membros em 1906 - o Rio Grande do Sul, à semelhança de Santa Catarina, foi 

considerada uma região muito descentralizada e de difícil acesso em relação às 

outras partes do Brasil para abrigar o Colégio Superior Adventista. Aliada a isto 

estava a inexistência de espaço físico para colocar em prática as orientações 

whiteanas quanto à educação integral, e a falta de recursos financeiros, por parte da 

Organização Adventista gaúcha, para manter a instituição educacional. Por estes 

motivos, em 1910, “a Conferência do Rio Grande do Sul recomendou a transferência 

do educandário de Taquari para um ponto mais central do país” (RABELLO, 1990, 

p.46).  

Após cinco anos buscando um local onde fosse possível construir uma 

escola missionária que atendesse às necessidades emergentes do Adventismo no 

Brasil, uma proposta feita pelo missionário John Boehm foi aceita pela IASD. A 

proposta consistia em utilizar a herança recebida por ele e sua esposa nos EUA 

para a implementação da escola missionária no Estado de São Paulo. 

Sendo assim, no ano de 1915, em um terreno comprado nas imediações da 

cidade de São Paulo, se estabelece oficialmente a primeira instituição adventista de 

regime interno no Brasil, responsável pela formação de missionários e servidores da 

igreja, cujo nome dado inicialmente foi “Seminário Adventista”. Logo depois, esta 

passou a denominar-se “Colégio Adventista” em 1923, e “Colégio Adventista 

Brasileiro” em 1941. Já em 1961, passa a ser chamado de “Instituto Adventista de 

Ensino”, sendo que atualmente recebe o nome de “Centro Universitário Adventista 

de São Paulo – UNASP” (PASINI, 1999).   

A despeito da transferência do Colégio superior para o sudeste brasileiro, o 

movimento adventista gaúcho continuou em desenvolvimento. Tanto, que em 1922, 

                                                 
27 Statistical Report – General Conference of SDA, insured an Review and Herald. 11 de maio 
de1906, p. 6 e 7 – Whashington DC. Revista oficial dos Adventistas do Sétimo Dia. 



 
56 

 

embarcava no porto de Nova Iorque com destino ao Brasil, o casal de missionários 

americanos, Abraham e Mary Harder, que enviados pela Associação Geral da IASD, 

presidiriam o trabalho da igreja no Rio Grande do Sul. 

 Estes, desde o início das atividades, notam grande necessidade de se 

instituir em solo gaúcho um internato pautado nos moldes adventistas de educação, 

visto que, em suas igrejas, existia grande quantidade de jovens e crianças que, 

embora em idade escolar, não eram atendidos pela Educação Adventista distribuída 

em apenas cinco pequenas escolas paroquiais no Estado. Além disso, observam 

que poucos tinham condições de usufruir do ensino oferecido no Seminário 

Adventista existente em São Paulo, já que estes jovens além de possuir educação 

deficitária, dispunham de recursos insuficientes para deslocamento e custeio do 

estudo no sudeste do País. 

Embora entusiasmados pela possibilidade de proporcionar aos jovens 

gaúchos melhor educação por meio de um internato adventista, o casal Harder não 

vê sua empolgação e disposição levada adiante pelos responsáveis da IASD no 

Brasil. Esses líderes, ainda decepcionados com a experiência negativa do colégio de 

Taquari, afirmam não dispor de recursos suficientes para criar, ou mesmo manter 

uma instituição de ensino no Rio Grande do Sul. Além do mais, alegavam que a 

IASD brasileira já possuía um colégio em São Paulo, e que a juventude deveria ser 

conduzida a desenvolver seus estudos naquela instituição (MACEDO, 1999, p. 41 e 

42). 

No entanto, conscientes da necessidade de oferecer melhor formação e 

preparo aos filhos da IASD no Rio Grande do Sul, o casal Harder, percebendo não 

haver apoio da Organização Adventista para tal empreendimento, utiliza-se de 

recursos próprios para a formação da escola.  

A exemplo do que acontecera nos primórdios do Seminário em São Paulo, 

Mary Harder se dispõe a empregar uma herança, recebida pela morte de sua mãe, 

na compra de um espaço de terra para que fosse construído o internato gaúcho. 

Assim, pela aquisição de cinquenta hectares de terra na cidade de Taquara, RS, por 

Abraham Harder em 1928, surgia oficialmente o segundo Internato adventista 

brasileiro, que embora posto em funcionamento pela iniciativa particular destes 

missionários, logo se tornou um dos mais destacados internatos da IASD no Brasil. 

Ainda que nos dias atuais o colégio desfrute de ampla estrutura física e 

organizacional, ultrapassando a marca de mil alunos matriculados, registros 
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apontam um início difícil e não tão promissor. Dispondo de suas economias para a 

manutenção da escola, os pioneiros precisaram buscar outras fontes de renda para 

custear as despesas do educandário, pois conforme nos é contado por Pasini 

(1988), muitos dos alunos que chegavam à escola não possuíam condições de 

pagar seus estudos. Sendo assim, atividades como: fabricação de carvão, indústria 

de queijos e agricultura, foram organizadas para que, por meio do trabalho braçal, 

além de alcançar os objetivos traçados pela educação integral quanto ao trabalho 

prático, os alunos pudessem financiar sua educação e a escola alcançar sua 

subsistência.  

Sob o ideal missionário de salvar os jovens através da educação cristã e 

prepará-los para a continuidade da missão eclesiástica, o “Colégio Cruzeiro do Sul”28 

– assim denominado na época – cresce em número de alunos. Tanto, que em 1932 

já eram contabilizados, entre rapazes e moças, cinquenta internos. 

 A escola começa a tomar novos rumos quando seus idealizadores – 

Abraham e Mary Harder – devido a problemas de saúde, iniciam no ano de 1935 a 

entrega da propriedade e de todo o trabalho escolar à Associação Sul-Rio-

Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia29 (PASINI 1988, p.18). 

Observando o interesse dos jovens pela escola, os novos líderes da 

instituição pensam estar na hora de oferecer aos alunos um currículo mais formal e 

estruturado nas leis federais. Havia, porém, entre os membros da comunidade 

adventista da região, alguns contrários à oficialização da escola, pois achavam ser 

este projeto, um passo à apostasia, uma vez que os estudos a serem realizados na 

escola deveriam estar de acordo com as regulamentações do governo. Mesmo 

assim, dá-se início em 1938 ao processo pela oficialização da escola, o que 

aconteceu em 1939, através da Portaria Ministerial nº 01137 (PASINI 1988, p.31).  

Desde então, a escola passa a ser chamada “Ginásio Adventista de Taquara”, 

que regulamentado pelas diretrizes federais, atraía ainda mais alunos ao internato. 

Devido a esta expressiva procura, novos investimentos de ampliação e estruturação 

física são realizados no colégio, tornando-o ainda mais conhecido e respeitado 

dentro dos limites da IASD, como também fora destes.  

                                                 
28  Este nome fora escolhido enquanto a família observava as estrelas no céu. O desejo era que a 
escola, assim como a constelação do Cruzeiro do Sul, brilhasse e servisse como guia e orientação 
para os jovens que por ali passassem. (MACEDO, 1999, p. 47) 
29 Órgão mantenedor da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Rio Grande do Sul. 
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No início da década de 1960, por ocasião da implantação do Curso 

Comercial30, foi necessária a realização da mudança do nome da escola, passando 

então a se chamar “Instituto Cruzeiro do Sul”. Não demora muito, e em 1965 o 

colégio recebe outra nomenclatura, desta vez, acrescentando-se apenas a 

identificação denominacional ao nome da escola – Instituto Adventista Cruzeiro do 

Sul, IACS – nome este que permanece até os dias de hoje31.  

Com a finalidade de atender às necessidades emergentes da educação, 

novos programas de ensino foram sendo implantados, como no caso dos Cursos 

Normal e Científico no ano de 1965. Em 1973, após a reforma de ensino gerada pela 

lei 5692/71, tais programas foram reformulados e adequados às novas 

regulamentações. Além disso, outros foram criados e introduzidos no mesmo ano ou 

a partir deste, como os cursos de Técnico em Contabilidade, Secretariado, 

Estatística e Assistente de Administração. Já o Curso de Magistério foi autorizado 

somente em 1974. Um ano depois foi implantado o curso de Auxiliar de Laboratório 

de Análises Químicas (ALAQ), enquanto o Curso Técnico de Enfermagem só 

recebeu autorização em 1982. 

A escola percorre as décadas de 80 e 90 oferecendo ensino de 1° e 2° graus, 

sendo que os cursos técnico-profissionalizantes mantidos na instituição nesse 

período compreendem: Contabilidade, Magistério, ALAQ e Enfermagem. No fim da 

década de 90, em meio às discussões e criação de diretrizes para o novo Ensino 

Médio e Ensino Profissionalizante, mais dois cursos técnicos são inseridos no 

currículo escolar: Técnico em informática e Técnico em Música. Estes, porém, assim 

como os demais, iniciam um processo de desagregação do currículo escolar básico 

a partir da aprovação da nova regulamentação que determina a sua aplicação 

posteriormente à conclusão do Ensino Médio. Desta maneira, a escola realiza a 

formatura de sua última turma de Magistério em 2002 – sendo este o primeiro curso 

técnico a ser extinto – e em 2005 a última de Enfermagem, encerrando assim, na 

instituição, o Ensino Profissionalizante.  

Desde então, até os dias em que se realiza este estudo, a escola possui em 

seu programa de ensino apenas a Educação Básica, sem mais contar com os 

cursos de formação profissionalizante. 

                                                 
30 Curso que refere-se ao de Contabilidade. 
31 Seventh-day Adventist Enc., pp.653 e654 
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Observando a maneira como se constituíram as primeiras instituições de 

internato no país, e considerando o desenvolvimento alcançado pelo IACS ao longo 

de seu estabelecimento, é importante destacar alguns pontos, que trazidos pela 

filosofia educacional adventista proposta por Ellen White, tornaram-se 

preponderantes não apenas para a formação desta escola do Sul, mas para o 

estabelecimento e organização deste regime educacional no Brasil, assim como no 

Mundo. 

No relato anteriormente feito sobre a Filosofia Adventista de Educação, fica 

claro que sua ação pedagógica é compreendida como uma atividade redentora 

interessada no desenvolvimento holístico dos alunos, pois além do aspecto 

intelectual, corpo e espírito também se constituem em elementos básicos do 

processo educacional, necessitando de desenvolvimento tal qual é dado à mente 

tradicionalmente. Com isso, a Pedagogia Adventista, vê no regime de internato a 

potencialização do ensino integral, uma vez que os objetivos relacionados ao 

desenvolvimento físico, profissional, espiritual, social, intelectual, dentre outros, 

podem tornar-se mais eficazes pela permanência constante do aluno no ambiente 

educacional. 

Timm (1999), reconhecendo estas instituições como “núcleos de educação 

integral”, apresenta sete aspectos básicos que caracterizam e particularizam este 

modelo de ensino em relação aos demais. 

O primeiro se refere à (1) localização adequada do educandário, pois 

afastado dos grandes centros urbanos, o internato favorece a participação estudantil 

nas tradicionais práticas agrícolas. Além disso, proporciona ao aluno melhor contato 

com aquela que, pela filosofia adventista, constitui uma das fontes epistemológicas 

determinantes para percepção da “verdade”, a saber, a natureza. 

O segundo diz respeito à (2) ênfase espiritual dada neste modelo escolar. 

Entendido como um dos pilares da educação integral adventista, o aspecto espiritual 

é constantemente reforçado neste regime de ensino, já que os cultos matutinos, 

vespertinos, e todas as demais programações religiosas realizadas nos internatos 

fazem com que o aluno viva sob a constante influência do ambiente cristão.  

A (3) excelência acadêmica é o terceiro aspecto levantado pelo autor como 

característica da escola de internato. Sendo outro pilar da educação integral 

adventista, o desenvolvimento intelectual não deve ser minimizado a despeito da 

ênfase aos aspectos espirituais no ensino, pois segundo White (1985, p.425), “a 
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instrução nas ciências não deve ser de caráter inferior à dada nas escolas do 

mundo”. 

O quarto aspecto apontado pelo autor na caracterização destes núcleos de 

educação integral é a (4) complementação prática, que como uma das prerrogativas 

do internato, possibilita ao aluno residente na escola a oportunidade de 

implementação do ensino através do trabalho manual, conforme assinalado na 

pedagogia adventista.  

Já o quinto aspecto, é determinado pelo (5) desenvolvimento físico dos 

alunos, e está associado ao primeiro aspecto no que tange a disponibilidade de 

tempo e ambiente adequado para a prática de exercícios e atividades físicas, pois 

distante da poluição, agitação e preocupação das grandes cidades, ao aluno é 

oferecido valiosa oportunidade de desenvolvimento físico ao ar livre, visto ser este o 

terceiro pilar da educação integral adventista. 

A (6) sociabilidade cristã compreende o sexto aspecto diferenciador do 

regime de internato. Dada a grande concentração de jovens residentes neste tipo de 

escola, o ambiente do internato proporciona à alunos de ambos os sexos a 

participação em inúmeras atividades socioculturais regidas pelos princípios cristãos, 

favorecendo o desenvolvimento das mais diversas habilidades, além da formação de 

amizades que poderão perdurar por muitos anos;  

Finalizando, o autor apresenta como sétimo aspecto o (7) compromisso 

missionário, pois tendo sido estabelecido, dentre outros, com o objetivo de preparar 

jovens para atuação nos campos missionários, a escola de internato tem-se 

responsabilizado pela formação de muitos líderes da IASD. 

No breve relato realizado anteriormente sobre o desenvolvimento 

institucional do IACS, aspectos como: a preocupação dos pioneiros em instituir a 

escola no meio rural; a presença dos trabalhos manuais, que desenvolvidos pelos 

alunos desde os primórdios da instituição, ainda se encontram presentes no 

cotidiano da escola como oportunidade de participação no custeio dos estudos e 

principalmente como forma aprendizagem de alguma atividade profissionalizante; o 

desenvolvimento curricular observado através dos anos como tentativa de oferecer 

um ensino mais estruturado, favorecendo assim a excelência acadêmica dos alunos; 

são traços que associados às características apontadas por Timm (1999), 

possibilitam o entendimento e a localização desta instituição dentro da Filosofia 

Educacional Adventista. 
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Depois de caracterizado o ambiente em que as questões desenvolvidas 

neste estudo estão fixadas, trato de apresentar, de forma mais detalhada, meu 

corpus de análise: a Revista Sinos. 
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4 A REVISTA SINOS 

 

Conforme dito anteriormente no capítulo de apresentação, os Estudos 

Culturais possibilitam uma ampliação no entendimento de cultura, em que, não mais 

polarizada entre o popular e o erudito, esta dá voz a diferentes “textos” produtores 

de sentidos que transitam e atuam nas arenas culturais onde o significado é 

negociado e as hierarquias estabelecidas.  

 Se a cultura é entendida como um campo de luta, espaço de negociação e 

fixação do significado, a escola, seus aparatos, suas ações e seu currículo fazem 

parte deste contexto. Isto por que inúmeras práticas, discursos e artefatos, 

constituintes do cotidiano escolar, proporcionam legitimidade a “determinadas 

representações de crianças, de menino e de menina, de estudante, de professores e 

professoras, de trabalho docente, de alfabetismo, de determinados componentes 

curriculares e de educação” (COSTA, SILVEIRA E SOMMER, 2003, P.53).  

Escolhida, dentre outras fontes, por difundir informações e se constituir como 

um meio intermediário de expressão, capaz de transmitir diferentes mensagens 

acerca da educação, da religiosidade e principalmente do corpo, a Revista Sinos se 

constitui como um elemento desta maquinaria escolar, que junto a outros 

dispositivos, artefatos e discursos, tensionam pela significação daquilo que 

culturalmente é importante a cada grupo. 

Como artefato pedagógico produzido e distribuído na/pela escola, a Revista 

Sinos, além de oferecer visibilidade e circulação dos significados produzidos pela 

educação desenvolvida no interior da unidade escolar, ainda compõe uma 

“Pedagogia Cultural” capaz de re/construir identidades, ensinar comportamentos, 

hábitos e valores, moldar aparências e formas, enfim, de educar o corpo.  

Assim entendida e posicionada, passo agora a apresentar a Sinos, 

destacando algumas prerrogativas do seu projeto editorial, identificando e exibindo 

elementos que constituem o seu conteúdo, bem como, evidenciando sua trajetória 

no contexto educacional da instituição que a produz.  

Para auxiliar na sua caracterização, trago um trecho, extraído da mensagem 

de abertura da edição de 1998, escrita pela Professora Aparecida Macedo – editora 

da revista naquela ocasião – que ajuda tanto na compreensão da finalidade da 

revista, quanto na concepção do pensamento sobre a sua essência: 
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Nesta revista, estão em destaque fatos marcantes do ano de 1998. 
Há também alguma evocação ao passado. Enfim é um relicário. Um 
álbum de recordação e saudade. Para ser guardado junto ao 
coração. Oxalá que você aprecie. Aluno, ex-aluno, amigo, para você 
foi ela feita. Olhe-a com carinho. Ela é uma lembrança da escola que 
ao completar 70 anos, está mais nova do que nunca (SINOS, 1998, 
p.05)32. 

 

Inicialmente, fica clara a natureza informativa da Revista. Ao dizer que nela 

estão contidos fatos marcantes do ano de 1998, a editora permite ao leitor entender 

que, pelas páginas deste periódico, lhe será mostrado um pouco do cotidiano 

escolar no ano em questão. No entanto, essa finalidade informacional torna-se ainda 

mais evidente ao se perceber que nas demais edições, de forma escrita ou visual, 

são apresentadas pessoas: suas funções, suas relações, seus feitos; são expostos 

lugares e espaços: salas de aulas, oficinas, igreja, quadras, quartos, refeitório; assim 

como são evidenciados alguns dos acontecimentos pedagógicos, sociais e religiosos 

que ali são desenvolvidos: aulas, eventos, cultos, festas, e etc.  

Ao ser destacado o septuagésimo aniversário do colégio na mensagem de 

abertura na edição de 1998, observa-se que a revista assume ainda um status 

comemorativo. A partir desta prerrogativa, as informações trazidas pelas páginas da 

revista não têm como único objetivo o de tornar conhecido o dia a dia da escola, 

mas são empregadas também para celebração do desenvolvimento e crescimento 

da instituição em mais um marco temporal. 

Como um “relicário”, segundo comparação da editora, a revista contém 

memórias. Esta característica desvenda outra finalidade a que se propõe a Sinos: a 

de servir como um recurso recordativo. Recheada de registros em que figuram 

indivíduos, turmas, grupos, espaços, lugares, eventos e atividades, a revista em 

todas as suas edições, evoca e materializa um tempo passado, que ficou na 

lembrança, que embora distante é reaproximada por suas páginas. 

Além destas características inerentes à sua natureza, a revista também serve 

como um veículo publicitário da instituição, pois, ao mesmo tempo em que informa 

suas atividades, propaga suas ideias e suas crenças; enquanto celebra seus feitos, 

anuncia suas qualidades e define suas metas; e ao passo que constitui sua 

memória, divulga sua história. 

                                                 
32 Com a finalidade de diferenciar e destacar as citações e expressões extraídas da Revista Sinos 
das demais citações inseridas neste estudo, passo a apresentá-las grifadas em itálico. 
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A intenção de tornar conhecida a escola e convidar alunos para que nela 

estudem, pode ser observada em diferentes partes e edições da revista:  

“Jovem, se você for um jovem íntegro, dinâmico e líder, venha para o 
IACS e seja uma alegria para seus pais e uma coluna para a igreja. 
Pais, esforçai-vos para manter vossos filhos aqui, e Deus vos 
recompensará com a vida eterna” (SINOS, 1971, sp) 
 
“Juvenis e jovens de hoje: Deus quer vocês colunas mais fortes 
amanhã. Coloca a disposição dos senhores o IACS, a Sua 
Instituição. Nós professores, esperamos recebê-los no plano de 
nosso Pai. Pais, enviai vossos filhos ao Oásis do velho mundo” 
(SINOS, 1975, sp). 
  

 
Figura 1- Convite para estudar no IACS (SINOS, 1973, sp) 

 
 

A partir destas constatações, é possível dizer que a Revista Sinos consiste 

em uma publicação de cunho informativo, comemorativo, recordativo e publicitário 

da instituição escolar. Esta caracterização além de reforçar o entendimento da 

revista como artefato pedagógico, constituinte da cultura escolar, possibilita ainda 

reconhecê-la como uma mídia impressa, difusora de informações e mensagens 

do/no cotidiano escolar.  
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Para tanto, amparado nas palavras de Bauman (2000, p.23), de que a mídia 

impressa tornou-se, ao longo do século XX, uma das grandes chaves utilizadas pela 

sociedade contemporânea para “(...) acelerar ou afrouxar, talvez dirigir o fluxo das 

representações sociais num sentido ou noutro”, destaco a contribuição e a 

relevância desta fonte para este estudo.  

Produzida e distribuída ocasionalmente pelo IACS – instituição confessional 

de ensino anteriormente caracterizada – a Sinos não apresenta um volume tão 

expressivo de tiragem e circulação, quando comparada a outros tipos de revistas. A 

quantidade de exemplares produzidos, segundo o expediente descrito em algumas 

revistas, varia de duas mil a dez mil unidades por edição.  Esta informação pode 

indicar a pretensão de atingir um público-alvo específico, o qual pode ser alcançado 

com um número relativamente baixo de exemplares.  

Por se constituir um saber necessário para este estudo, busco na própria 

revista elementos que possibilitem identificar alguns grupos aos quais ela é 

destinada. Encontro na edição de 2003, mais precisamente nas palavras do Diretor 

Geral na ocasião, Pastor Flávio Pasini, seu endereçamento. 

Ao comentar, de forma introdutória, a edição de número nove da revista, 

produzida em comemoração ao septuagésimo quinto aniversário do colégio, o 

administrador escolar diz que esta “foi preparada para alunos, ex-alunos, 

professores, ex-professores e amigos da escola” (SINOS, 2003, p.05). Embora 

apresente cinco grupos aos quais a Sinos é destinada, estes não se constituem 

exclusivamente por pessoas pertencentes às categorias nominalmente 

representadas.  

Num sentido mais abrangente, é possível dizer que a revista é destinada à 

comunidade escolar em geral: alunos/as, professores/as, funcionários/as, e seus 

respectivos familiares; aos ex-integrantes desta comunidade: ex-alunos/as, ex-

professores/as, ex-funcionários/as; e aos/às amigos/as da escola: aos membros da 

comunidade em geral ou à todo e qualquer indivíduo, que embora não possua 

vínculos com a escola, dela se aproxime ou deseje se aproximar.  É importante 

salientar que em todas as edições, a circulação e distribuição da revista a este 

público foi feita gratuitamente. 

A primeira edição da Sinos é produzida no ano de 1968, quando professores 

e alunos buscam materializar sua passagem pela instituição. Nessa fase inicial, sua 

publicação foi anualmente mantida até o ano de 1975. Após este período, passou a 
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ser editada apenas em datas comemorativas de grande destaque, como nos 

aniversários, quando o Colégio completou 70, 75 e 80 anos, sendo estas 

comemorações realizadas em 1998, 2003 e 2008, respectivamente. 

A estruturação observada na edição inicial e mantida nas demais edições até 

1974, apresenta a revista encadernada, com imagens coloridas na capa. Continha 

aproximadamente cinqüenta páginas, nas quais fotos e ilustrações eram impressas 

em preto e branco. Por três anos, foi confeccionada no tamanho de 26cm x 18cm, 

porém, em 1973 teve seu tamanho aumentado para 26cm x 20 cm.  

Em 1975, algumas mudanças diferenciam substancialmente o seu formato e 

apresentação em relação às demais, até então editadas. Seu tamanho passa a ser 

de 22cm x 20cm, e sua capa deixa de ser encadernada. O conteúdo não excede a 

vinte folhas, e algumas das fotos e ilustrações internas, que anteriormente eram 

apresentadas apenas em preto e branco, agora também aparecem coloridas. 

Após a edição de 1975 ocorre uma lacuna de 23 anos até que a próxima 

edição seja produzida. Esta ocorre em comemoração aos 70 anos da instituição no 

ano de 1998. Após este longo período, a revista retorna em novo formato. Seu 

tamanho volta a se expandir em área e volume. Suas dimensões têm as medidas de 

26cm x 20cm e a quantidade de páginas ultrapassa o número de sessenta, todas 

coloridas e impressas em papel especial garantindo assim melhor acabamento. Em 

seu conteúdo, a inovação é dada pela presença de uma seção destinada a contar 

um breve histórico da instituição, algo ainda não visto nas edições anteriores. 

Em 2003, a revista volta a encolher. São apenas trinta e duas folhas 

agrupadas numa dimensão de 19,5cm x 15,5cm. Embora tenha acontecido uma 

redução no tamanho, a impressão e o conteúdo seguem os padrões da edição 

anterior. Já em 2008, a revista volta ao tamanho em que fora editada no ano de 

1998. A maior diferença em relação ás demais está na quantidade de páginas, que 

segue o número de anos completados pela instituição: oitenta. 

A seguir, apresento as capas de dez33 edições da Revista Sinos: 

                                                 
33 São apresentadas dez capas de revistas, pois o exemplar da edição de 1971, ao que tive contato, 
estava sem capa, não sendo localizado nenhum outro exemplar desta edição no colégio ou mesmo 
junto a sua comunidade.  
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Figura 2 - Capas das Revistas Sinos de 1968 e 1969. 

 

Figura 3 - Capas das Revistas Sinos de 1970 e 1972. 
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Figura 4 - Capas das Revistas Sinos de 1973 e 1974. 

 

 

Figura 5 - Capa da Revista Sinos de 1975. 
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Figura 6 - Capas das Revistas Sinos de 1998 e 2003. 

 

Figura 7 - Capas das Revistas Sinos, de 2008. 
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A elaboração da revista fica a cargo de uma comissão de editoração formada 

por docentes e servidores ligados à instituição, que, supervisionada pela 

administração escolar, seleciona e organiza textos, fotos, ilustrações e matérias para 

a composição de cada exemplar. Dada a rotatividade de administradores e 

funcionários na escola, a comissão de editoração possuí como característica a 

alternância de seus participantes. 

Embora produzidas em diferentes épocas e por diferentes comissões de 

editoração, o conteúdo das revistas se mostra organizado em algumas seções, que, 

costumeiramente, são mantidas em todas as edições. Para facilitar a identificação e 

a localização de cada seção ao longo da caracterização que desenvolvo a seguir, 

atribuo-lhes nomes e os destaco em “itálico”. Estes nomes não são necessariamente 

os utilizados nas revistas – até por que as seções nem sempre se apresentam 

claramente estruturadas ou nominadas nos diferentes exemplares – mas identificam 

e organizam os diferentes temas ali apresentados ou abordados.  

Pensando em enriquecer a caracterização do conteúdo da Sinos, insiro 

durante tal descrição, algumas imagens e textos que, extraídos das diferentes 

seções da revista, contribuem para uma certa materialização e aproximação do 

material empírico.   

Inicialmente, se observa na revista uma seção de apresentação, em que, pela 

exposição de uma fotografia, um poema, uma carta, uma letra de música, ou mesmo 

um texto, a escola é apresentada e os conteúdos da revista introduzidos. Nesse 

espaço, também se pode observar a existência de textos produzidos pelos 

administradores da escola.  Embora nem sempre estejam alocados nesta seção, 

esses textos – que além de proporcionar palavras introdutórias a alguma edição da 

revista, trazem informações sobre comportamento, educação cristã e religiosidade, 

dentre outros – também configuram uma seção da revista em que são apresentadas 

mensagens dos administradores. 

Sendo uma das prerrogativas da revista a caracterização da escola através 

da informação, em suas páginas é possível perceber diferentes seções que buscam 

oferecer certa visibilidade da rotina, do funcionamento da escola e seus/suas 

participantes.  

Um destes espaços na revista é destinado especificamente a mostrar a 

maneira como se reside no internato. Nesta seção, presente em todas as edições, 

os dormitórios/residenciais, masculino e feminino, são apresentados e 
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caracterizados por fotos que revelam espaços e lugares destes aposentos, como: 

quartos, salas, capela, banheiros, recepção, preceptoria, e etc.. A rotina diária nos 

residenciais também ganha visibilidade nesta seção. Situações corriqueiras da vida 

no internato – como: o despertar, a higiene pessoal, os momentos de estudo em 

grupo nos quartos, a companhia dos(as) amigos(as), as conversas com os(as) 

preceptores(as), os momentos de meditação individual – são nesta seção 

apresentadas e comentadas.  

 

Figura 8 – Residencial feminino (SINOS, 1970, sp) 

 

Outro espaço em que se descortina o cotidiano escolar é aquele que 

caracteriza a vida social no campus. Aqui, são veiculadas informações das festas, 

confraternizações e eventos realizados no ambiente escolar. Além disso, são 

evidenciadas ocasiões em que se oportuniza o relacionamento social entre alunos, 

professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar. Dentre as 
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muitas situações, são destacadas rodas de amizade, de cantoria, de bate-papo, 

assim como os encontros no recreio, no restaurante, no bosque, nos quartos.  

Em se tratando de uma escola confessional, a religiosidade se associa a 

vários aspectos da cultura escolar. Sendo assim, encontra-se nas páginas da Sinos 

uma seção que se destina a dar visibilidade às atividades religiosas desenvolvidas 

na instituição. A igreja, os pastores, os cultos, as cerimônias, os estudos dedicados 

ao conhecimento bíblico, as sessões de louvor, ganham espaço na revista e 

apresentam um pouco da vida religiosa no internato.  

 

Figura 9 - Atividades Religiosas (SINOS, 1975, sp) 

 

Como uma das expressões religiosas na escola, à música sempre é 

reservado um espaço nas edições da revista. Por vezes, a seção é caracterizada 

pelos corais e grupos musicais criados e mantidos pela escola. No entanto, neste 

espaço, recebe destaque também, o ensino e o desenvolvimento das habilidades 

musicais oferecidos pelo conservatório musical da instituição. 

  Outra seção que pode ser vista ao serem folheadas as páginas da revista, 

diz respeito aos departamentos de trabalho que, além de possibilitar o 

funcionamento da “máquina” escolar, oferece aos/às alunos/as a possibilidade de 

aprender um ofício e custear seus estudos. Desenvolvendo trabalhos manuais sob a 

forma de estágio, os(as) estudantes, acompanhados/as por seus/suas tutores/as e 



 
73 

 

demais funcionários/as da instituição, figuram neste espaço realizando tarefas em  

vários setores de trabalho como: cozinha, lavanderia, pecuária, agricultura, 

construção, manutenção, secretaria, marcenaria, padaria, dentre outros. 

 

Figura 10 - Trabalhos manuais desenvolvidos pelos alunos (SINOS, 1969, sp) 

 

O lugar das práticas corporais também é garantido entre as diversas seções 

organizadas no periódico do colégio. Vista em todas as revistas, esta seção 

apresenta algumas das diferentes práticas corporais e esportivas realizadas na 

instituição, sejam elas praticadas nas aulas de educação física, no cotidiano ou 

mesmo em eventos especiais.  Também são apresentadas as instalações em que 

são desenvolvidas estas práticas, assim como evidenciada a expansão obtida pela 

escola nos espaços e equipamentos destinados a este tipo de atividade.  

Além da caracterização da escola e descrição das atividades ali realizadas, 

outras seções podem ser observadas no conteúdo da revista, como no caso 

daquelas em que são apresentadas a pessoas que compõem a escola.  
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Como um espaço reservado ao registro e à memória, todos/as os/as 

alunos/as matriculados/as no ano em que fora produzida alguma edição, têm sua 

passagem pela escola materializada através da veiculação de sua imagem nas 

páginas da revista. Nesta seção, destinada aos/às alunos/as, tal materialização dos 

estudantes privilegia aqueles que estão se despedindo da escola por conta da 

conclusão da educação básica. Sendo assim, os/as formando/as do Ensino Médio 

ou Profissionalizante são homenageados/as através da veiculação de suas fotos, em 

que aparecem togados e individualmente identificados, com pode ser visto na edição 

de 1998, da qual recorto a imagem das formandas no curso de Magistério.  

 

Figura 11 - Professorandas do curso de magistério de 1998 (SINOS, 1998, p.) 

 

Os/as demais alunos/as, embora não da mesma maneira como os formandos, 

também são contemplados com a veiculação de sua foto nesta seção a eles 

destinada. Esta, porém, é retratada na coletividade da turma em que o/a aluno/a 

estava matriculado. A produção da imagem coletiva é feita, muitas vezes, no próprio 

ambiente da sala de aula – alunos/as sentados nas cadeiras com suas mesas à 

frente e dispostos/as em filas – ou em poses preparadas – alunos/as dispostos/as 

um/a ao lado do/a outro/a. 
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Figura 12 - Alunos do Ensino Fundamental em 2003 (SINOS, 2003, p.) 

 

Assim como os/as alunos/as possuem sua passagem pela escola registrada 

na revista, professores/as e funcionários/as também são evidenciados através de 

suas fotos. Embora na grande maioria das vezes sejam apresentados 

individualmente, em algumas situações estes/as são clicados junto às suas famílias. 

No entanto, em quaisquer das situações, os servidores são apresentados 

devidamente identificados pelo nome e pela função que exercem na instituição. 

 
Figura 13 - Apresentação dos Professores em 1974 (SINOS, 1974, sp) 
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Em todas as revistas, uma seção, em especial, encerra a edição Trata-se de 

um espaço reservado aos patrocinadores, à publicidade externa. Nela são 

divulgadas lojas, indústrias, empresas, escolas, assim como são oferecidos 

diferentes produtos e serviços, produzidos e realizados por pessoas e instituições 

ligadas à IASD ou não. Como exemplo do que é neste espaço anunciado destaco: 

serviços médicos, assessoria jurídica, indústria de produtos naturais, gravadoras de 

música, instituições de ensino, revendedoras de automóveis, lojas de comércio, 

cursos profissionalizantes, produtos de beleza, medicamentos, e etc.. 

Ainda que as seções caracterizadas acima se façam presentes na grande 

maioria das edições da Sinos – para não dizer todas – encontram-se isoladas em 

uma ou poucas edições, espaços onde são desenvolvidos temas e assuntos 

diversos, como: civismo, homenagens à professores e alunos, entrevistas, 

depoimentos, história da escola, entre outros. 

Após breve caracterização geral da Revista Sinos, é possível perceber e 

identificar os inúmeros “textos” que são apresentados e destacados de diferentes 

formas nas páginas deste periódico. Estes muito têm a dizer sobre o corpo e sua 

educação. No entanto, para contemplar os objetivos propostos no início deste 

estudo, é lançado um olhar diferenciado à revista, buscando encontrar 

representações que melhor caracterizem a educação corporal na instituição 

confessional em questão. Sobre este assunto é que me empenho na escrita a 

seguir. 

 

4.1 Modos de Olhar a Sinos 

Escolhido dentre tantos outros, identificado como produtor de pedagogia e 

caracterizado quanto a sua natureza, conteúdo e apresentação, trato de descrever 

de que forma o material empírico, assumido como corpus de análise para este 

estudo, se constituiu como fonte de informação, e de que forma lanço o olhar 

analítico para o desenvolvimento e resolução das problemáticas propostas sobre o 

corpo. 

Apoiado na noção de Goellner (2007) de que documentos, imagens ou 

mesmo artefatos não se constituem como fontes em si, e que é o pesquisador quem 

lhes dá significado – mediante as questões que traz para o estudo e do contexto em 

que foram produzidos e estão localizados estes materiais, o que lhes permite falar 
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ou não sobre o assunto – entendo que o artefato pedagógico a ser analisado aqui 

precisa ser indagado e explorado quanto ao que fala ou silencia sobre os corpos, 

sobretudo no que se relaciona com sua educação. 

Sendo assim, debrucei-me nas onze edições da Sinos, na busca por 

encontrar  dados possíveis de conexão com a temática investigativa aqui 

privilegiada. Nesta movimentação inicial, todo e qualquer “texto” presente no 

conteúdo das revistas foi  questionado e perscrutado quanto a sua relação com 

corpo. Havendo relevância significativa para o estudo, imagens, textos, títulos, 

subtítulos e legendas, foram marcadas e destacadas nos exemplares.  

Em seguida, reúno os dados apontados nas revistas, identificando unidades 

de significado que lhes são inerentes e agrupando-os segundo a natureza da 

informação que veicula na revista.  

Ao realizar este mapeamento, obtenho uma visão panorâmica dos conteúdos 

que transitam na Sinos,  o que me permite observar que, relacionados à temática de 

pesquisa – pautada na educação do corpo – três temas surgem com mais 

frequência no interior da revista, a saber: saúde, trabalho e práticas corporais. Estes 

temas constituem três categorias em que foram analisados os dados encontrados 

nos exemplares, problematizando e desenvolvendo as questões que norteiam este 

estudo. 

No entanto, antes de adentrar na análise propriamente dita – demarcada 

pelas categorias emergentes do material empírico – faz-se necessário caracterizar 

as ferramentas utilizadas nesta empreitada para analisar os “textos” que 

constituíram estas categorias evidenciando sentidos, hierarquias, formas de fazer 

ver e fazer ocultar os corpos, assim como des/re/construí-los e res/significá-los. 

A ideia de aproximação, atravessamento e imbricamento entre texto e 

imagem, proposta por Almeida (2005, p. xv), é acatada por mim nesta dissertação. 

Aparentemente entendido como um jogo de palavras, as expressões do autor, ao 

atestar que “um texto é uma imagem” e “uma imagem é um texto”, constituem e 

centralizam as análises realizadas neste estudo. Isto por que, discursivamente, este 

entendimento posiciona igualitariamente texto e imagem, borrando assim suas 

fronteiras e minimizando polarizações e hierarquizações possíveis entre si. 

Sobre a importância desta mescla entre texto e imagem para a análise, 

Jaeger (2009), diz que  
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(...) podem emergir outras possibilidades ainda não faladas, talvez 
perdidas ou não imaginadas. Tanto a imagem quanto o texto exigem 
mais que uma passagem rápida do olhar, requerem uma demora, um 
deixar-se ficar aqui e ali, mesmo que momentaneamente. Isso não 
para capturar algo que esteja mais profundo, silencioso ou invisível, 
mas sim para capturar algo que está na própria superfície e nos toca 
e reverbera de modo tão único e circunstancial (JAEGER, 2009, 
p.44). 
 

Ao entender a imagem como texto, aproximo-me do que alguns autores 

denominam de Cultura Visual (CV) (JENKS, 1995; MIRZOEFF, 1999; ROSE, 2001), 

termo que emerge da atenção conferida pelos cientistas sociais à influência dos 

usos dos diferentes registros visuais, fato definido por Mitchell (2002), como virada 

pictórica. Esta, por sua vez, decorre da centralidade que as imagens ocupam nas 

sociedades contemporâneas, que caracterizadas por Mirzoeff (2003, p.17) como 

ocularcêntricas, sugerem que “agora a experiência humana é mais visual e está 

mais visualizada do que antes”. 

A legitimidade desta afirmação pode ser constatada na maneira como fui 

capturado pela Sinos, quando ainda buscava encontrar fontes que pudessem 

contribuir neste estudo. Como já disse anteriormente, a riqueza de informação 

visual, constatada em um simples contato com este artefato, me fez abandonar as 

intenções iniciais de estudos amparado em outros tipos de fontes, que além de 

escassas, mostravam-se descontínuas e irregulares.  

Sendo assim, fica evidente que em nossa sociedade as imagens capturam e 

se deixam capturar. Capturam no sentido de atrair o olhar ao que está sendo 

representado e significado pelos traços, formas cores e movimentos. No entanto, 

são capturadas pelos marcadores sociais que as produzem e lhes concedem 

visibilidade.   

Na perspectiva assumida dos EC – campo acadêmico que influenciou 

fortemente a ampliação e divulgação da análise de artefatos relacionados à CV – a 

imagem é entendida como uma prática social discursiva e linguisticamente 

construída. As imagens são textos que, além de conterem signos, símbolos e 

significados, criam sentidos, expressam relações de poder enunciam posições de 

sujeito. Considerar essa proposição resulta em aceitar que elas estabelecem modos 

específicos de ver o mundo, oferecendo, em suas inscrições, representações 

políticas, sociais e culturais que evocam uma época, um lugar (JAEGER, 2009). 
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Vale lembrar que como um texto, as imagens possuem significados que 

devem ser analisados, levando-se em consideração o contexto cultural onde estas 

são produzidas e consumidas. Por este motivo, não é correto afirmar que ao se 

analisar uma imagem será dita a verdade sobre ela, mas sim que lhe será dada uma 

interpretação, e que esta vai depender do modo de ver do pesquisador, pois este é 

conformado por marcadores sociais, como por exemplo, gênero, classe, geração, 

sexualidade, etnia, religião, etc.(GOELLNER ET AL, 2010). 

Sendo assim, analisar as imagens, assim como os textos presentes na 

Revista Sinos, implica exercitar a inteligência, a imaginação e a sensibilidade, de 

forma a extrair-lhe os sentidos, pois segundo Rose (2001), as imagens funcionam ao 

produzirem efeitos toda vez que são examinadas. 

Portanto, perceber, entender e analisar o que é dito e ensinado aos corpos 

pelo conteúdo desta revista, é um grande desafio que me proponho a desenvolver a 

partir do capítulo a seguir. A partir deste, apresento as análises do material empírico 

distribuído e organizado nas categorias emergentes da análise das dez edições da 

Revista Sinos. Apresento textos e imagens que, pelo meu modo de ver, foram 

criando e recriando representações. Estas, possíveis de serem enxergadas por mim 

neste momento, contam um pouco sobre a educação que é oferecida ao corpo pela 

Pedagogia Adventista. 
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5 CORPO E SAÚDE 

 

Como uma das particularidades do Adventismo, a ênfase dada à saúde, 

pautada pela observância de preceitos e hábitos de vida, constitui a possibilidade de 

melhoramento dos aspectos físicos, mentais, espirituais e mesmo sociais, buscando 

um viver melhor e com qualidade na Terra, enquanto é aguardado o Advento. 

Esta filosofia de saúde – fundamentada e difundida nos escritos de Ellen 

White – a partir da compreensão da existência de um conflito cósmico entre o bem e 

o mal, observa as implicações deste na indivisibilidade do indivíduo. Ou seja, os 

componentes interativos e integrativos do humano – físico, mental e espiritual – 

necessitam de uma condição saudável para que possam funcionar com eficiência e 

glorificar a Deus, pois, com corpo enfermo e mente enfraquecida, o indivíduo diminui 

sua capacidade de discernimento entre o bem e o mal, assim como sua aptidão para 

fazer o que sabe ser justo. Além disso, passa a experimentar o sofrimento e a morte 

prematuramente (DOUGLASS, 2003, p.278). 

Entendendo a saúde como um tesouro, e que o desperdício desta dádiva  

divina implica em prejuízos à existência, White atribui ao corporal a manifestação e 

desenvolvimento dos princípios de saúde, quando diz que “manter o corpo em 

condições saudáveis, a fim de que todas as partes da estrutura viva possam agir 

harmoniosamente, deve ser a preocupação de nossa vida” (WHITE, 1971, p. 186).  

Como parte constituinte deste sistema confessional, a Revista Sinos abarca 

representações que, além de visibilidade a este pensamento de saúde, participam 

de uma pedagogia corporal que, baseada na importância de um viver saudável, 

admite como justificável a aplicação de diferentes ações e cuidados sobre o corpo. 

Ao ser analisado o conteúdo das revistas, a higiene aparece como uma 

destas formas de cuidado corporal. Por diversas vezes, são mostradas imagens em 

que podem ser vistos/as alunos/as praticando a limpeza e asseio do corpo através 

do lavar das mãos, do escovar dos dentes, assim como do tomar banho, conforme 

mostra a imagem abaixo. 
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Figura 14 - Higiene corporal no dormitório masculino (SINOS, 1974, sp) 
 

Mais do que um simples momento de asseio pessoal, a imagem apresenta a 

higiene como forma de intervenção na educação e no cuidado do corpo para a 

conservação da saúde, tanto no individual quanto no coletivo. Isto por que, ao ser 

divulgada num espaço da revista destinada a caracterizar os dormitórios e seu 

cotidiano, a imagem, além de indicar a presença desta prática, revela a preocupação 

com a inculcação de hábitos higiênicos e a importância destes no ambiente escolar. 

A ocorrência destas práticas na escola, remete nossa memória ao fim do 

século XIX e início do século XX, quando chegava ao Brasil, mediante 

reapropriações e reinterpretações, um novo ideal, cujo eixo era a preocupação com  

a saúde coletiva e individual da população. Convencionalmente chamado de 

Movimento Higienista (SOARES, 1994), este tinha como proposta a defesa da saúde 

pública e o ensino de novos hábitos higiênicos, especialmente pelas instituições 

escolares. 

No entanto, as práticas higiênicas evidenciadas na Sinos, representada, 

dentre outras, pela imagem acima, não se referem direta e exclusivamente a 
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manifestação deste pensamento. Entretanto, como uma das possíveis conexões e 

aproximações destas práticas observadas na revista, com os aspectos relacionados 

a esta movimentação higienista, encontra-se o anseio de difundir, na sociedade, os 

benefícios de uma vida saudável, lançando mão de diversas estratégias, dentre elas, 

o cuidado do corpo, em que figuram, dentre outras, práticas e hábitos de limpeza e 

asseio (GÓIS JUNIOR. e LOVISOLO, 2003). 

Embora possibilite tal aproximação com este movimento, num plano mais 

interno, ligado às questões denominacionais da instituição em que a revista é 

produzida, a imagem confere voz às orientações de Ellen White referentes à 

educação que deve ser oferecida aos alunos quanto aos cuidados com o asseio do 

corpo e dos ambientes e espaços  que este ocupa ou transita: 

No estudo da higiene o professor ardoroso aproveitará todas as 
oportunidades para mostrar a necessidade de perfeito asseio tanto 
nos hábitos pessoais como no ambiente. Deve ser encarecido o valor 
do banho diário para promover a saúde e estimular a ação mental. 
Deve-se também conceder atenção à luz solar e à ventilação, à 
higiene do quarto de dormir e da cozinha. Ensine aos alunos que um 
quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma 
mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis, farão 
mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração 
de todo visitante sensato, do que o faria qualquer porção de mobília 
dispendiosa na sala de visitas (WHITE, 1977, p. 200). 
 

A partir desta afirmação, é possível perceber que pela representação da 

imagem anterior, o valor e a importância dos hábitos higiênicos são evocados e 

significados na revista. Também se pode identificar que a veiculação desta funciona 

como incentivo à promoção e conservação da saúde, por meio de práticas que 

evidenciem o cuidado corporal, neste caso específico, a higiene. 

A menção da autora pela necessidade de higienização também nos 

ambientes ocupados pelo corpo, não passa despercebida na Sinos. Na edição de 

1971, pelas palavras do Preceptor, Prof. Genival B. Andrade, é possível perceber 

que a necessidade e a preocupação referente aos hábitos de asseio e limpeza 

transitam de outras formas na revista.   

(...) Na mente de um grande número de pessoas paira a impressão 
de que um dormitório de moços é um ambiente sem atração, sem 
modos, sem ordem, onde aquele asseio esmerado não existe, e que 
o modo de vida, de tratamento entre eles é brusco ou melhor, é 
grosseiro. Dizemos que não é assim, a limpeza é a companheira 
constante e certa, temos quartos que são impecáveis cujos 
componentes apreciam a ordem, o asseio e a beleza, demonstrando 
desta maneira que o homem deve não só zelar a aparência e exterior 
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pelas coisas boas, como também colocá-las em prática em seus 
aposentos (...) (SINOS, 1971, sp).  
 

Assim como o dormitório, a cozinha é requerida para evidenciar o interesse 

e a atenção dispensada aos hábitos higiênicos e a presença desta prática, percebida 

como saudável, na escola. Na edição de 1998, uma das fotos da seção, se 

encarrega de dar conta da inscrição que a acompanha: “Bom alimento, preparado 

com higiene e cuidado” (SINOS, 1998, p.45).  

 

Figura 15 - Higiene na cozinha (SINOS, 1998, p.45) 
 

Observando a imagem, fica clara a intenção de demonstrar a maneira 

cuidadosa, em se tratando de higiene, dispensada na preparação dos alimentos. O 

uso do avental, o lenço na cabeça, a superfície inoxidável da mesa, a limpeza da 

panela e dos utensílios, as paredes azulejadas, a claridade e a ventilação oferecida 

pelas janelas, tudo coopera para evidenciar a limpeza e a ordem. 

Embora nestas duas formas de representação de higiene e limpeza – a não 

ser pela utilização do lenço e do avental pelas cozinheiras – não sejam evidenciadas 

ações higiênicas diretamente lançadas sobre o corpo, os cuidados com a limpeza e 

asseio dos ambientes lhes concedem certa salubridade que reforça a lógica do 

incentivo e promoção de saúde corporal na revista.  
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No entanto, as práticas higiênicas até aqui evidenciadas e representadas na 

revista, não se reservam apenas a dar conta das questões de saúde e bem-estar. 

Em alguns momentos estas são utilizadas para representar e evidenciar a beleza e a 

estética dos corpos, como se pode perceber nas imagens a seguir. 

 
Figura 16 - Higiene pessoal no dormitório feminino (SINOS, 1972, sp) 

 

Aqui, é retratada a higiene pessoal após o despertar no dormitório feminino. 

Aparentemente, esta não difere da imagem apresentada anteriormente quanto à 

presença de práticas higiênicas na escola e sua importância. No entanto, ao receber 

a legenda, “tirando as rugas”, a imagem ganha outro significado. A higiene passa a 

ser representada não pela escovação dos dentes, entendida como aspecto 

necessário para a promoção da saúde, mas pelo efeito que esta prática proporciona 

á beleza e à estética. Neste contexto, a prática de hábitos higiênicos – representada 

especialmente na figura da moça que se encontra na extrema direita da foto – 

assume o papel de promover a beleza, tendo por função atenuar ou mesmo remover 

algumas imperfeições, assim como realçar virtudes e traços normativos na aparência 

corporal e conferir a este a beleza que lhe é requerida pelos padrões de beleza em 

voga no contexto sóciocultural a que pertence.  

Esta prerrogativa pode ser constatada na imagem seguinte. Sob a legenda 

“um sorriso sem escova pode estragar a fachada”, esta imagem, assim com a 

anterior, sugere mais do que simplesmente asseio para a promoção da saúde.  

Propõe, no entanto, que a ausência de hábitos de higiene pode trazer danos ao 
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corpo e comprometer a aparência física do indivíduo.  Neste sentido, as práticas 

higiênicas, como o banho, e a escovação dos dentes também podem ser entendidas  

como uma  forma de cuidado e manutenção da estética corporal. 

 

Figura 17 - Escovação dos dentes (SINOS, 1970, sp) 
 

Além de representadas desta maneira, as práticas higiênicas também 

abarcam aspectos que podem ser relacionados à formação do caráter. No texto do 

Prof. Carlos Borda, redigido para compor a edição da Sinos de 1970, o tema da 

integridade descortina a relação da limpeza corporal com a limpeza moral.  

“A integridade é sinônimo de perfeição; completo desenvolvimento de 
todas as faculdades, físicas mentais e espirituais. É o último estágio 
da educação, do desenvolvimento do caráter. Implica em lealdade e 
fidelidade para com Deus e para com os homens. (...) requer 
diligência, honestidade, pureza, veracidade, honradez, sobriedade, 
temperança, humildade, espírito de serviço, inflexibilidade à lisonja, à 
corrupção e às ameaças. (...) Ser íntegro significa viver vida 
inatacável; ter mãos, pés e coração limpo; uma consciência limpa. 
Exige pureza de fé e propósitos” (SINOS, 1970, sp). 

  

Pelas palavras do diretor, a limpeza, como resultado das ações higiênicas, 

pode ser significada não apenas como um atributo físico, destinado ao corporal, mas 

como um traço de caráter, que, quando desenvolvido, eleva e evidencia a ética e a 

moralidade do indivíduo.  A relação feita entre o asseio de mãos e pés com a pureza 



 
86 

 

de mente e coração evoca as palavras de White (1977), de que tudo o que   

promover a saúde física, também promoverá o aprimoramento de um espírito forte e 

um caráter equilibrado, legitimando a representação de higiene como aspecto 

importante no desenvolvimento do caráter. 

Outra prática, evidenciada na Revista Sinos, que coopera para com o 

estabelecimento de uma pedagogia corporal pautada pelas questões da saúde, é a 

da alimentação. Esta – juntamente com as práticas corporais, que serão tratadas em 

um capítulo a parte – se constitui como um meio relevante de visibilidade e 

veiculação de significações sobre a saúde na revista, pois evidenciada em todas as 

edições, proporciona saberes sobre a nutrição e saúde em que, alimentos são 

legitimados como saudáveis e refeições constituídas de significado. 

Por diversas vezes, quando na revista é feita referência à alimentação 

preparada e servida na escola, esta é acompanhada por adjetivos que a definem 

como saudável, o que indica que esta coopera para a promoção da saúde e da 

qualidade de vida.  No entanto, antes de apresentar a maneira com que a Sinos tem 

trabalhado a questão da saúde pelas práticas alimentares, ou mesmo caracterizar a 

alimentação entendida como saudável nas revistas, vale a pena ter em mente as 

palavras de Azevedo (2008), que pensando na análise das práticas alimentares sob 

a ótica sociológica, afirma que   

a alimentação, comumente vinculada à promoção de saúde, também 
se apresenta com um fator de risco, e tanto os riscos alimentares 
quanto o conceito de dieta saudável mudam em diferentes contextos 
históricos e, a partir de diferentes formas de construção social. O 
conceito de uma dieta saudável não cabe em nenhum consenso 
científico. Entretanto, percebe-se que as orientações nutricionais 
estão cada vez mais disseminadas e contraditórias (AZEVEDO, 
2008, p.718).  

 

Por este motivo, ao caracterizar o tipo de alimentação, assim como suas 

conexões e contribuições no tocante à saúde e à sua promoção, recorro ao contexto 

da própria revista para entender a circulação e representação destas práticas na 

Sinos. 

Intitulado como “Alimentação Saudável”, encontra-se na edição de 1971 um 

texto que, dentre outras particularidades, caracteriza o tipo de alimento que é 

empregado na escola. Utilizando-se da importância das proteínas para a saúde, o 

texto sugere ainda a mudança de hábitos no que se refere à alimentação; 
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Cumpre destacar a importância das proteínas no regime alimentar. 
Um estrategista chegou mesmo a declarar que se houvesse novo 
conflito mundial, venceriam as nações mais bem providas de 
alimentos protéicos. O Dr. Good, que deve ser dos bons mesmo, em 
entrevista recente à imprensa, declarou que a deficiência de 
proteínas pode motivar o câncer bem como o excesso aos mesmos 
resultados. Daí a importância de saber a quantidade necessária para 
cada dia. Um outro cientista afirma que as proteínas não são 
armazenáveis, isto é, não se acumulam no organismo para suprir 
necessidades futuras. Cabelos, olhos, pele, sangue e mesmo ossos 
e dentes contêm proteína. Embora a carne tenha elevado teor do 
elemento em apreço, pode ser substituída com reais vantagens pela 
soja, feijões, vagens, etc. Recomenda-se o equivalente a uma grama 
para cada quilo do peso ideal. As crianças necessitam de duas a três 
vezes mais. Seria interessante que cada dona de casa aperfeiçoasse 
os seus conhecimentos no sentido se utilizar-se com eficiência das 
proteínas vegetais deixando de lado o alimento cárneo (SINOS, 
1971, sp). 
. 

Com se pode perceber, a intenção principal do texto é a de informar. 

Primeiramente, informar sobre a importância e a necessidade das proteínas na 

alimentação, colaborando, assim, para o esclarecimento e entendimento das 

funções deste nutriente no que tange à saúde. Para tanto, traz dados referentes à 

quantidade recomendável de ingestão diária deste elemento nutricional e,  apresenta 

problemas causados pela sua diminuição ou aumento no organismo.   

O texto também informa o tipo de alimentação que é preparado e servido na 

escola. Embora não o faça explicitamente, ao destacar o uso de proteína de origem 

vegetal em detrimento da animal, e propor que a carne deixe de ser utilizada, o texto 

deixa transparecer o entendimento de que a alimentação praticada na escola não se 

utiliza de alimento cárneo. Isto permite dizer, de uma forma geral, que as práticas e 

princípios alimentares na escola estão baseados no que comumente é definido e 

entendido como vegetarianismo. 

Este modelo de alimentação está configurado dentre os princípios e 

orientações de saúde estabelecidas pela IASD, e compreende um dos aspectos da 

manifestação do estilo de vida adventista. Sendo assim, recorro às palavras de Ellen 

White, para melhor caracterizar esta prática alimentar, quando afirma que 

Deus proveu o homem com abundantes meios para a satisfação de 
apetite não pervertido. Diante dele o Senhor espalhou os produtos da 
terra, uma generosa variedade de alimentos saudáveis ao gosto e 
nutritivos para o organismo. Deles diz nosso benevolente Pai 
celestial que podemos comer livremente. Frutas, cereais e verduras, 
preparados de maneira simples, isentos de condimento e de gordura 
de qualquer espécie, juntamente com leite ou nata fazem o mais 
saudável regime. Comunicam nutrimento ao corpo, e dão capacidade 
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de resistência e vigor de intelecto que não são produzidos por regime 
estimulante (WHITE 1971, p.92). 
 

Embora descarte a utilização da carne, a autora, em sua caracterização do 

regime alimentar defendido pela IASD, inclui na lista alimentos de origem animal, 

como leite e ovos, por exemplo (idem, p.356). Sendo assim, buscando ser mais 

específico quanto ao tipo de alimentação identificado no texto e nos princípios 

denominacionais que regem a instituição escolar, é possível dizer que esta consiste 

no ovo-lacto-vegetarianismo que, como um dos tipos de vegetarianismo, 

compreende uma dieta composta por alimentos de origem vegetal – frutas, verduras, 

cereais, grãos e sementes – ovos, leite e derivados destes34.  

De volta à revista, mais precisamente ao texto referido anteriormente, é 

possível perceber que este se propõe ainda a legitimar o tipo de alimentação em 

questão como saudável e nutritivo. Isto porque ao dizer que a carne, possuindo 

grande teor de proteínas, pode ser vantajosamente substituída por grãos, o texto 

refuta a ideia de que a dieta vegetariana é pobre em proteínas e que, portanto não é 

nutritiva. Assim, o texto permite perceber que por ser constituída basicamente por 

alimentos considerados naturais, sua condição nutritiva justifica o título de 

“alimentação saudável” tanto para a produção textual que apresenta, quanto para as 

práticas alimentares que exalta. 

Com isso, as práticas alimentares desenvolvidas na escola, evidenciadas 

nas revistas, são significadas em torno do ideal de saúde e suas representações 

revestidas de uma pedagogia reguladora de corpos. Ou seja, sendo esta 

alimentação constituída por princípios que colaboram para o cuidado do corpo e 

para o desenvolvimento da saúde, suas orientações podem e devem ser 

apreendidas e praticadas pelos indivíduos que com elas tenham estabelecido 

contato ou recebido conhecimento. Esta função é observada e constatada, quando 

ainda no texto, sobre a importância das proteínas, é proposta uma mudança de 

atitude quanto às práticas alimentares, a fim de que a saúde seja manifestada 

no/pelo físico e seus benefícios concedidos a todo o corpo. 

Sobre a questão do cuidado do corpo a partir do apetite, e as relações que 

se estabelecem com a sua integralidade, White (1959, p.261), diz que  

                                                 
34 Definição dada pela associação vegetariana portuguesa, disponível em http://www.eco-
gaia.net/forum-pt/index.php/topic,29.0.html. Acesso em 15 ago. 2010. 
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Deve o corpo ser mantido em estado saudável a fim de a alma esteja 
sã. O estado do corpo afeta o da alma. Quem quiser ter força física e 
espiritual, deve educar o apetite na direção devida. Deve ser 
cuidadoso de não embaraçar a alma com a sobrecarga das 
faculdades físicas ou espirituais. O apego fiel aos princípios corretos 
no comer, no beber e no vestir é um dever que Deus impôs aos 
seres humanos. 
 

Nas edições da Sinos,  podem-se observar diferentes práticas no entorno da 

alimentação que caracterizam a produção do alimento, sua preparação e até mesmo 

o seu consumo. Estas compartilham e divulgam determinações no que tange à 

questão da promoção da saúde e da qualidade de vida, evidenciando assim a 

afirmação de White (1996b, p.226), de que “devem ser introduzidos no internato os 

mais sólidos e salutares princípios no tocante ao regime alimentar”.  

  

Figura 18 - Composição sobre o cultivo de alimentos (SINOS, 1998, p. 48) 
 

Pelas imagens acima, a revista destaca a cultura de verduras e hortaliças na 

escola e mostra um pouco do cultivo destes produtos que compõem a alimentação 

servida aos alunos. Acompanhadas da expressão: “Verduras fresquinhas e 

apetitosas! Que venha a salada! Bom complemento para alimentação saudável”, 

(SINOS, 1998, p.48), as imagens reforçam a ideia de que o regime alimentar que 

lança mão destes tipos de alimentos promove o bem-estar físico, mental e espiritual 

dos que dele participam. Além disso, a representação desta prática – proporcionada 

pelo conjunto texto/imagem – evoca o cuidado dispensado no cultivo destes 

produtos para que se apresentem frescos e apetitosos, evidenciando ainda mais sua 

condição de alimento saudável. 
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Assim como estas, outras imagens da revista possibilitam observar a 

produção de alimentos para o consumo na escola. A imagem a seguir, no entanto, 

denunciada pela legenda – “o melado é fabricado pelos alunos” (SINOS, 1969, sp) –

além de mostrar a fabricação de mais um produto alimentício, evidencia o 

envolvimento de alunos/as nestes processos. Sendo assim, ao destacar sua 

participação na produção, a imagem ressalta a colaboração dos alunos no 

desenvolvimento e na aplicação dos princípios que regem as práticas alimentares na 

escola, o que favorece ainda mais a apreensão e entronização destes conceitos por 

parte deste grupo.   

 

Figura 19 - Fabricação de melado (SINOS, 1969, sp ) 
 

 O mesmo acontece nas vezes em que a revista mostra o envolvimento de 

alunos/as na preparação dos alimentos, como pode ser visto na edição de 1975. 

Nesta, uma imagem demonstra o trabalho empregado na cozinha para a elaboração 

do alimento. Assim como na imagem anterior, o componente textual que a 

acompanha permite identificar que as envolvidas neste trabalho são alunas: “o 

refeitório é um dos locais mais preferidos pelos nossos alunos. Sob a orientação da 

professora Maria Aparecida Gonçalves, as alunas preparam nutritivos alimentos que 

refazem as energias dos educandos” (SINOS, 1975, sp).  
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Figura 20 - O preparo do alimento (SINOS, 1975, sp ) 

 

No entanto, o diferencial apresentado nesta imagem, e que não é 

mencionado na anterior, é a presença de uma orientadora. Identificada como 

professora, segundo nos indica o texto que acompanha a imagem, ela é apessoa  

responsável por orientar e ensinar as alunas na preparação de “nutritivos alimentos”. 

Sendo assim, a assimilação dos princípios alimentares defendidos na escola não é 

favorecida  apenas pela participação dos/as alunos/as nos processos de produção e 

preparação dos alimentos, mas também pela aprendizagem das diferentes técnicas 

– culinárias, agrícolas, domésticas – que são empregadas nestes processos. 

A visibilidade e a importância concedida  na revista à figura da orientadora, 

no que se refere à preparação dos alimentos, encontra justificativa e procedência na 

afirmação de Ellen White: 

De todas as posições de importância no referido colégio, a principal é 
a da pessoa que dirige a preparação dos pratos a serem colocados 
diante dos alunos esfomeados; pois, se houver negligência neste 
trabalho, a mente não estará preparada para realizar a sua obra, por 
haver sido o estômago tratado imprudentemente e não poder 
trabalhar como convém (WHITE,1996b, p.226). 
 

Na edição de 1998, ao veicular a inscrição: “Bom alimento, preparado com 

higiene e cuidado. Chefes e alunos que com elas trabalham, fazem o melhor para 

que a hora das refeições seja prazerosa” (SINOS, 1998, p. 45), a revista evidencia 

novamente a figura responsável pela preparação das refeições. Seu trabalho 

continua atendendo às prerrogativas determinadas na citação de White, baseadas 

na preparação e oferecimento de uma alimentação saudável e nutritiva aos alunos. 

No entanto, ao dizer que sua prática consiste na promoção do prazer, a revista 
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possibilita entender as práticas alimentares como um espaço e momento para a 

experimentação de sensações agradáveis, ou seja, de satisfação.  

Na mesma seção onde está veiculada a inscrição que evoca o prazer da/na 

alimentação, podem ser evidenciadas três imagens que, como um conjunto de 

significados, dão conta de representar as sensações advindas das práticas 

alimentares. Participantes de certa cronologia de fatos, as imagens descrevem o 

ambiente, as práticas, os indivíduos, e por isso possibilitam entendimento das 

questões que envolvem os sentidos ali gravados pelas representações. Embora a 

legenda marque a representatividade das imagens individualmente, todas fornecem 

elementos possíveis de transferência e aplicação para explicação dos significados 

que são atribuídos a estas práticas.   

 

 

 
 

Figura 21 - Alimentação Prazerosa I (SINOS, 1998, p.45 ) 
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Figura 22 - Alimentação Prazerosa II (SINOS, 1998, p.45) 
 
 

 
 

Figura 23 - Alimentação Prazerosa III (SINOS, 1998, p.45 ) 
 
 

Inicialmente, a representação observada nas imagens acompanha a legenda 

“Alimento e alegria”, e evoca o prazer da alimentação concedido pelo convívio social 

no momento das refeições. Aqui, os sorrisos e as expressões alegres, observadas 

na fisionomia dos alunos enquanto participam da refeição, sugerem que este 

momento é agradável e descontraído. Da mesma forma, o agrupamento formado 

pelos alunos na fila e nas mesas, evidencia que a amizade e o convívio social 

constituem este espaço, assim como as práticas ali realizadas.  
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Em seguida, a chamada do prazer na alimentação também pode ser 

representada pela satisfação experimentada no sabor dos alimentos. Nesta, a 

legenda “Alimento saboroso”, sugere o agrado ao paladar através da alimentação 

que coopera para a alegria e felicidade do ambiente. Além disso, as roupas 

utilizadas pelos alunos nas imagens caracterizam que este é um dia especial – o 

sábado – e que por isso o alimento, assim como as roupas – será diferenciado. 

Neste contexto, as roupas, o dia da semana, o alimento especial e diferenciado 

representam formas que, no entorno das práticas alimentares, se constituem como 

fontes de prazer e satisfação. 

“O almoço saudável”, conforme indica a última legenda pertencentes às 

imagens desta seção, evoca os princípios e orientações que regem uma 

alimentação saudável, assim como os alimentos que se constituem para também 

representar o prazer na alimentação. Neste sentido, o prazer está em participar de 

uma refeição em que se tem a segurança de que os alimentos servidos promovam a 

saúde. Esta segurança, no entanto é conferida, dentre outras, pelas representações 

assumidas e veiculadas pela Revista Sinos. 

O entendimento de saudável, no entanto, passa a ser mais abrangente  e 

não se restringe apenas aos elementos nutritivos que compõem o regime alimentar, 

mas todo o seu entorno. Desta forma, a alimentação saudável, além das 

prerrogativas nutricionais, são atravessadas pelas representações do prazer, em 

que, a satisfação por comer um alimento que agrada ao paladar, e a alegria por 

desfrutar da companhia dos amigos nas refeições, são considerados atributos na 

promoção da saúde.  

Das representações evidenciadas na Sinos  quanto ao alimentar-se 

prazerosamente, fica a ideia de que pela relação da satisfação proporcionada pelas 

amizades com o prazer de alimentar-se de maneira saudável, a vida se torna mais 

feliz:  

... que coisa boa quando chega a hora das refeições! Além do 
encontro com os amigos, além das conversas gostosas, dos risos e 
alegrias, a comidinha saudável e nutritiva! Que beleza! Feita com 
cuidado, visando ao bem-estar da alunada. Este é um dos 
departamentos que muito trabalha para manter a satisfação da 
família colegial. Alimento saudável... vida feliz (SINOS, 2008, p.57). 

  

 Este pensamento retoma e destaca uma prática perdida nos dias atuais de 

relacionamento e afetividade entre os indivíduos, sobretudo nas refeições.  Importa 
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cada vez mais o individual, o particular, sendo desprezadas oportunidades de troca 

de ideias, atenção, afeto. Sobre isso, Mendes (2007), utilizando-se destas questões 

relativas à alimentação para tratar da importância da dimensão afetiva para a saúde,  

afirma que muitos 

 (...) comem exageradamente ou com pressa, nem percebem o sabor 
da comida, da bebida, os cheiros e as pessoas que estão em volta. 
Não temos necessidade somente de ingerir determinada quantidade 
de calorias, proteínas ou gorduras para sobreviver, necessitamos 
também de alimentos de afeto e de despertar nossos sentidos. Num 
mundo rodeado de discursos de liberação sexual, camuflados de 
micropoderes controladores da existência, quantas vezes as pessoas 
nem se dão conta da importância da afetividade para a saúde. 
(MENDES, 2007, p.130 e 131). 

 

Após esta movimentação pelos exemplares da Revista Sinos, observando e 

analisando a maneira como a higiene e a alimentação são significadas em torno do 

ideal de saúde e suas representações revestidas de uma pedagogia reguladora de 

corpos, é possível dizer que, embora lançadas sobre o físico, sobre o corporal, as 

ações educativas para a saúde intentam a totalidade. Ou seja, a manifestação da 

educação deve extrapolar os limites do corpo físico, material, e alcançar a mente e o 

espírito, para que os resultados e benefícios da ação educativa possam ser 

desfrutados pelo indivíduo em sua totalidade.  

Verificado nas revistas a partir das representações que veicula, este 

pensamento advém das concepções whiteanas, de que tudo que afeta o corpo afeta 

também a mente e o espírito.  

Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o 
corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande 
parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde 
física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um 
caráter bem-equilibrado. Sem saúde ninguém pode compreender 
distintamente suas obrigações, ou completamente cumpri-las para 
consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde 
deve ser tão fielmente conservada como o caráter (WHITE, 1977, 
p.195). 
 

Sendo assim, as informações, os conceitos e as orientações presentes na 

revista sobre saúde devem favorecer a aquisição e a prática de hábitos que 

proporcionem desenvolvimento e aprimoramento integral do indivíduo, favorecendo 

a qualidade de sua vida e melhorando o seu relacionamento com Deus. 
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6 CORPO E TRABALHOS MANUAIS 

 

Incorporado ao Sistema Educacional Adventista desde a sua origem, 

sobretudo nas instituições em que se aplicava o sistema de internato, o trabalho 

manual surge como uma bandeira da educação moderna americana.  

Conforme dito anteriormente no segundo capítulo, a reforma educacional 

ocorrida em território americano, especialmente no século XIX, constituía-se como 

um reflexo da transição experimentada pela sociedade americana. Isto porque a 

penetração da modernidade impunha não só uma nova estrutura de produção e de 

vida, representadas, respectivamente, pelo industrialismo burguês e pela 

urbanização e suas consequências, mas, impunha também as ideias pedagógicas 

correlatas a esta nova realidade. 

O utilitarismo norte-americano favoreceu a ampla aceitação dos ideais 

educacionais iluministas vindos da Europa. Desde John Locke, passando por 

Rousseau e alcançando com Pestalozzi o status de método didático-pedagógico, o 

trabalho manual foi adotado como princípio da educação americana nesse período, 

principalmente em escolas localizadas na zona rural, onde se exigia de cada 

estudante um tempo mínimo diário de trabalho ligado às técnicas agrícolas. 

Embora tenha recebido influência deste pensamento em voga na sociedade 

americana, sobretudo pelo Oberlin College – experiência evangélica mais 

significativa deste movimento de reforma educacional no início século XIX – a 

incorporação do trabalho manual na Educação Adventista também abrange 

aspectos ligados à sua filosofia educacional que, como característica, tem o resgate 

do pensamento filosófico e pedagógico hebraico/oriental, anteriormente 

caracterizado. Neste, o trabalho manual consistia em uma das atividades realizadas 

no ambiente escolar, como na “Escola dos Profetas” 35, onde alunos aprendiam 

algum ofício e mantinham-se com o próprio trabalho de cultivar o solo ou com 

alguma outra ocupação manual (WHITE, 1977). 

Movida pelas influências advindas das reformas sociais em território 

americano e pelas determinações filosóficas encontradas na Bíblia, a Educação 

                                                 
35 Escola descrita no livro bíblico de I Samuel, em que este profeta – Samuel – orientado por Deus, 
estabeleceu uma escola que se destinava “a servir como uma barreira contra a corrupção 
prevalecente [em Israel], a fim de prover à necessidade intelectual e espiritual da juventude, e 
promover a prosperidade da nação, dotando-a de homens habilitados para agir no temor e Deus 
como dirigentes e conselheiros”.(WHITE, 1977, p.46). 
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Adventista encontra em Ellen White a maior promotora e difusora do trabalho 

manual em suas escolas: 

Devem-se estabelecer escolas que, em acréscimo à mais elevada 
cultura intelectual e moral, provejam as melhores possibilidades para 
o desenvolvimento físico e educação industrial. Deve-se ministrar 
instrução em agricultura, manufaturas, abrangendo tantos dos seus 
mais úteis ramos quanto possível; bem como em economia 
doméstica, arte culinária saudável, costura, confecção de roupas 
saudáveis, tratamento de doentes, e coisas correlatas. Devem ser 
providas hortas, oficinas, salas de tratamentos, e o trabalho em todo 
o ramo cumpre estar sob a orientação de instrutores hábeis (WHITE, 
1977, p.218) 
 

Estabelecida por missionários americanos, e organizada mediante as 

determinações e orientações da IASD, a instituição, referida neste estudo, possui o 

trabalho manual como parte integrante de suas atividades educacionais. Tanto que a 

Sinos apresenta a existência desta prática na escola desde o seu início em 1928. Na 

última edição da revista, publicada em 2008, no espaço destinado a retratar um 

pouco da história do colégio, é dito que “os primeiros alunos vieram [à escola] com 

ânimo e determinação, quase sem nenhum recurso financeiro. Foi preciso prover 

trabalho para eles, a fim de se manterem e poderem estudar” (SINOS, 2008, p.07).  

Outra edição contempla, por meio de imagens, a presença desta atividade 

nos anos iniciais da escola. A Sinos de 1998, também na seção reservada a 

apresentar um breve histórico do colégio, apresenta imagens de alunos, sob 

orientação do casal Harder, executando alguns trabalhos manuais. 

 
Figura 24 - Trabalho manual I em 1930 (SINOS, 1998, p.09) 
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Figura 25 - Trabalho manual II em 1930 (SINOS, 1998, p.10) 

 
 

O trabalho manual, especialmente nesse período, ocupa um lugar de 

destaque no que tange ao trabalho com o corpo. Embora, na inscrição acima, este 

tenha sido evidenciado como forma de pagamento do estudo e do pensionato dos 

alunos na escola, ele é representado também como um espaço para o 

desenvolvimento físico, pois mediante as informações concedidas na revista sobre 

os anos iniciais da escola, nada é dito ou mostrado sobre práticas corporais, a não 

ser o trabalho braçal desenvolvido pelos/as aluno/as sob a orientação e supervisão 

do casal de fundadores, como pôde ser constatado nas imagens acima.  

Ao apresentar o trabalho manual nos primórdios da escola, tanto por 

palavras na edição de 2008, quanto por imagens em 1998, a revista confere 

visibilidade ao trabalho físico de uma educação que se quer integral. Ou seja, ao 

pretender o desenvolvimento dos aspectos constitutivos do indivíduo – físico, mental 

e espiritual – a realização deste tipo de trabalho era inicialmente atribuída à 

responsabilidade de aprimorar os aspectos físicos, já que nenhuma outra atividade 

desta natureza é evidenciada nesse período. Além disso, possibilita identificar esta 

prática como uma construção histórica que, reconhecida e assumida pela pedagogia 

adventista, passa a determinar tal atividade como uma peculiaridade do ensino 

oferecido na instituição 

Ao analisar a Revista Sinos, é possível perceber que o trabalho manual é 

representado pela veiculação de imagens que evidenciam a realização de diferentes 

tipos de ocupação desta natureza. Buscando caracterizar e sintetizar estas 



 

atividades, agrupo-as em três categorias de trabalho físico: agropecuárias, 

domésticas e profissionais.

Nas atividades manuais relativas à agropecuária, estão presentes aquelas 

que, em muito, se aproximam do trabalho executado no meio rural, como a 

jardinagem, que consiste no cultivo de plantas ornamentais e a manutenção de 

jardins; a agricultura, que se refere ao cultivo da terra para produção de alimentos; e 

a pecuária, ligada ao trato de animais para obtenção de alimentos e força de 

trabalho. O quadro a seguir

veiculadas na Sinos. são utilizadas para representar estas atividades.

  

Figura 26 - Trabalhos manuais agropecuários (SINOS, 1969, 1970, 1971 e 1998)

as em três categorias de trabalho físico: agropecuárias, 

domésticas e profissionais. 

Nas atividades manuais relativas à agropecuária, estão presentes aquelas 

que, em muito, se aproximam do trabalho executado no meio rural, como a 

ue consiste no cultivo de plantas ornamentais e a manutenção de 

jardins; a agricultura, que se refere ao cultivo da terra para produção de alimentos; e 

a pecuária, ligada ao trato de animais para obtenção de alimentos e força de 

trabalho. O quadro a seguir consiste numa composição de algumas imagens que, 

são utilizadas para representar estas atividades.

Trabalhos manuais agropecuários (SINOS, 1969, 1970, 1971 e 1998)
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as em três categorias de trabalho físico: agropecuárias, 

Nas atividades manuais relativas à agropecuária, estão presentes aquelas 

que, em muito, se aproximam do trabalho executado no meio rural, como a 

ue consiste no cultivo de plantas ornamentais e a manutenção de 

jardins; a agricultura, que se refere ao cultivo da terra para produção de alimentos; e 

a pecuária, ligada ao trato de animais para obtenção de alimentos e força de 

consiste numa composição de algumas imagens que, 

são utilizadas para representar estas atividades. 

Trabalhos manuais agropecuários (SINOS, 1969, 1970, 1971 e 1998) 



 

Vale ressaltar que alguns dos produtos cultivados ou p

além de favorecer o consumo interno, eram comercializados, proporcionando assim 

renda que, muitas vezes, era aplicada para a expansão da instituição.

 Como outra forma de trabalho corporal na escola, as atividades 

classificadas como domésticas, dizem respeito aos serviços e atividades 

desenvolvidas no lar, como: preparar e cozinhar alimentos, lavar e secar a louça, 

limpar a casa e os utensílios pertencentes á ela,

Da mesma forma como foi feita na cat

seguir abarca algumas imagens utilizadas na revista para representar estas 

atividades ligadas ao ambiente doméstico.

 

Figura 27 - Trabalhos manuais domésticos (SINOS, 1969, 1971, 1972 e 1998)
 

Vale ressaltar que alguns dos produtos cultivados ou produzidos na escola, 

além de favorecer o consumo interno, eram comercializados, proporcionando assim 

renda que, muitas vezes, era aplicada para a expansão da instituição.

Como outra forma de trabalho corporal na escola, as atividades 

omésticas, dizem respeito aos serviços e atividades 

desenvolvidas no lar, como: preparar e cozinhar alimentos, lavar e secar a louça, 

limpar a casa e os utensílios pertencentes á ela, costurar, lavar e passar as roupas. 

Da mesma forma como foi feita na categoria anteriormente descrita, a composição a 

seguir abarca algumas imagens utilizadas na revista para representar estas 

atividades ligadas ao ambiente doméstico. 

Trabalhos manuais domésticos (SINOS, 1969, 1971, 1972 e 1998)
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roduzidos na escola, 

além de favorecer o consumo interno, eram comercializados, proporcionando assim 

renda que, muitas vezes, era aplicada para a expansão da instituição. 

Como outra forma de trabalho corporal na escola, as atividades 

omésticas, dizem respeito aos serviços e atividades 

desenvolvidas no lar, como: preparar e cozinhar alimentos, lavar e secar a louça, 

costurar, lavar e passar as roupas. 

egoria anteriormente descrita, a composição a 

seguir abarca algumas imagens utilizadas na revista para representar estas 

Trabalhos manuais domésticos (SINOS, 1969, 1971, 1972 e 1998) 



 

As práticas classificadas como profissionais, relacionam

que o trabalho físico é empreendido para a construção, manutenção ou fabricação 

de algum produto, como a construção civil, marcenaria, indústria de laticínios e 

padaria. Assim como nas ou

extraídas algumas imagens das edições da 

melhor caracterize estas atividades.

  

Figura 28 - Trabalhos manuais profissionais (SINOS, 1972, 1973, 1974 e 1998)
 

Como se pôde obs

trabalhos manuais realizados na escola recebem grande visibilidade na 

atividades desenvolvidas são representadas por imagens do cotidiano em que 

alunos/as e professores/as orientadores/as são vistos

não é somente mostrar o que se faz, mas como se faz. A ênfase percebida nestas 

representações está em apresentar de que maneira o corpo é utilizado na realização 

cas classificadas como profissionais, relacionam-

que o trabalho físico é empreendido para a construção, manutenção ou fabricação 

de algum produto, como a construção civil, marcenaria, indústria de laticínios e 

padaria. Assim como nas outras duas categorias de trabalho manual, foram 

extraídas algumas imagens das edições da Sinos para compor uma quadro que 

melhor caracterize estas atividades. 

Trabalhos manuais profissionais (SINOS, 1972, 1973, 1974 e 1998)

Como se pôde observar pelos três quadros apresentados

trabalhos manuais realizados na escola recebem grande visibilidade na 

atividades desenvolvidas são representadas por imagens do cotidiano em que 

alunos/as e professores/as orientadores/as são vistos em ação. Nestas, o importante 

não é somente mostrar o que se faz, mas como se faz. A ênfase percebida nestas 

representações está em apresentar de que maneira o corpo é utilizado na realização 
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-se às atividades em 

que o trabalho físico é empreendido para a construção, manutenção ou fabricação 

de algum produto, como a construção civil, marcenaria, indústria de laticínios e 

tras duas categorias de trabalho manual, foram 

para compor uma quadro que 

Trabalhos manuais profissionais (SINOS, 1972, 1973, 1974 e 1998) 

ervar pelos três quadros apresentados acima, os 

trabalhos manuais realizados na escola recebem grande visibilidade na Sinos. As 

atividades desenvolvidas são representadas por imagens do cotidiano em que 

em ação. Nestas, o importante 

não é somente mostrar o que se faz, mas como se faz. A ênfase percebida nestas 

representações está em apresentar de que maneira o corpo é utilizado na realização 



 
102 

 

das tarefas designadas por cada categoria de trabalho manual. Caso contrário, 

poderiam ser evidenciadas apenas as pessoas, os produtos, e os ambientes em que 

estes são desenvolvidos, sem a necessidade de representar a ação, como é o caso 

da representação observada na revista das outras formas de trabalho desenvolvidas 

por alunos/as na escola, em que não apresentam dispendioso trabalho físico, a 

saber, secretaria, tesouraria, informática, telefonia e recepção. 

 Na edição de 1998, encontra-se na seção destinada a caracterizar e 

apresentar os departamentos da instituição uma imagem que bem retrata esta 

questão. Além de possibilitar a identificação deste outro tipo de trabalho na escola, 

ela contém elementos que favorecem a diferenciação e a valorização das atividades 

que ali são desenvolvidas. Trata-se da imagem que exibe a equipe responsável por 

realizar trabalhos técnicos na área de informática.  

 
Figura 29 - Equipe de informática (SINOS,1998, p.44) 

 
 

A imagem permite evidenciar a presença de alunos nesta atividade, devido à 

utilização de uniformes por parte de alguns componentes da equipe. A diferenciação 

do tipo de trabalho pode ser observada na maneira como esta atividade é aqui 

representada. Ao contrário das anteriores, em que alunos/as e professores/as são 

exibidos/as em movimento, executando ações que dispõem do trabalho físico, aqui a 

ênfase não está na realização do trabalho que, neste departamento, é executado, 

tanto que os componentes da equipe aparecem posando em pé para a foto, mas na 

presença de uma atividade que implica na introdução da “modernidade em benefício 

da educação” como indica a inscrição que acompanha a imagem (SINOS, 1998, 

p.44). 
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 Embora sejam uma realidade na escola, as atividades que não utilizam, em 

grande parte de sua execução, o trabalho braçal, não recebem tamanha visibilidade 

na revista como os trabalhos manuais. Com exceção da edição de 1998 – que além 

da informática, ainda apresenta alunos/as realizando tarefas na contabilidade e na 

recepção – poucas vezes este tipo de ocupação é evidenciado tendo alunos/as 

como executores/as ou participantes. A discrição observada de tais atividades nas 

revistas evoca a valorização dos trabalhos manuais na escola e sua proficuidade à 

educação, sobretudo daquela que é dirigida ao corpo.   

Ainda na edição de 1998, uma inscrição indica a presença de uma 

pedagogia corporal posta em ação pelos trabalhos manuais desenvolvidos na 

escola. Escrita para caracterizar a marcenaria e o trabalho que ali é desenvolvido, 

esta se utiliza das seguintes palavras: 

Simples madeira se transforma em bonitos móveis... portas e janelas 
atraentes... objetos úteis e bonitos. Enfim, camas, guarda-roupas, 
estantes, mesas, cadeiras, etc. Assim vai a marcenaria, produzindo, 
ensinando, educando! (SINOS, 1998, p.47). 
 

Além das técnicas para se trabalhar a madeira e torná-la  objetos úteis e 

aplicáveis no cotidiano, é possível perceber que esta atividade está a educar. Tal 

educação, no entanto, não se limita apenas ao aprendizado dos conhecimentos 

práticos da atividade que é desenvolvida pelo indivíduo, mas sinaliza outros 

elementos que devem ser aprendidos e apreendidos pelos corpos envolvidos nesta 

educação.  

Este entendimento de educação, presente nas atividades manuais e que 

extrapola os limites da prática, é possível mediante as palavras de Le Breton ao 

definir as “técnicas corporais”. Fazendo uso do termo utilizado por Mauss36 para 

determinar modalidades de ação, de sequência de gestos, de sincronias musculares 

que se sucedem na busca de uma finalidade precisa – dentre as quais estão os 

conhecimentos práticos do artesão, do camponês, como também do marceneiro – o 

autor afirma que estas técnicas são “gestos codificados em vista de uma eficácia 

prática ou simbólica” (LE BRETON, 2007, p.39). 

A eficácia prática destas técnicas é representada na revista pelo fazer o pão, 

pelo lavar as panelas, pela construção de uma casa, pela ordenha das vacas, entre 

outras, evidenciadas nas muitas imagens que por ali circulam. No entanto, a eficácia 

                                                 
36 MAUSS, M. Les techniques Du corps. Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1950, p.363-386. 
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simbólica não está visível num primeiro plano. Entretanto, encontra-se diluída no 

conteúdo das revistas, podendo ser constatada pela sobreposição de elementos que 

compõem os textos encontrados nestas. 

O texto intitulado “Educação, caráter e trabalho”, veiculado na edição de 

1971, proporciona um primeiro indício desta eficiência simbólica, indicada por Le 

Breton, circulando nas revistas. Trabalhando conceitos relativos à verdadeira 

educação, à formação do caráter, o então tesoureiro da instituição, Prof. Oleval 

Souza, escreve neste texto que: 

A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos 
científicos ou aquisições literárias; mas acima da instrução, aprecia a 
capacidade, acima desta a bondade, e acima das aquisições 
intelectuais o caráter. O Mundo não necessita tanto de homens de 
grande intelecto, como de nobre caráter, e que tenham princípios 
firmes. Na época em que vivemos, precisamos de um refúgio contra 
todas as maldades que assolam o mundo. Precisamos lutar a fim de 
vencermos as barreiras da ignorância, da miséria, da ociosidade e do 
ódio: e somente buscando a verdadeira educação, conseguiremos a 
vitória neste mundo turbulento. Onde pois buscar a verdadeira 
educação? Aquele que procura com diligência adquirir a sabedoria, 
deve lembrar-se de que uma verdadeira escola o reclama como 
estudante. Esta Escola é o IACS. (SINOS, 1971, sp).  
 

O texto propõe a ideia de que a educação verdadeira é aquela que contribui 

para aquisição de conhecimentos científicos e literários, prima pelo desenvolvimento 

do caráter e que, além disso, possibilita a derrocada de males que assolam o 

mundo, dentre eles, a ociosidade. Elencado no título desta produção textual, o 

trabalho, por sua natureza, se opõe ao que é ocioso e, portanto, pode ser entendido 

como uma das ações educativas destinadas a combater e eliminar este mal e 

fortalecer o caráter. 

Na mesma edição da Sinos, a mensagem do diretor geral da instituição, 

Prof. Isaac Guimarães, reforça este pensamento, e fornece mais pistas no que se 

refere à demarcação da eficiência simbólica do trabalho manual na escola. Nesta, a 

educação verdadeira surge como ferramenta para tornar útil o indivíduo. 

(...) Aqui estamos prezados pais e jovens para propiciar a cada moço 
e a cada moça uma educação verdadeira, um desenvolvimento 
harmônico de todas as potencialidades da juventude. (...) Longe das 
amizades não recomendáveis, dos vícios, e da ruína espiritual, aqui 
estão centenas de jovens estudando e aperfeiçoando-se para serem 
mais úteis à sociedade, a Deus e a si mesmos, tendo com meta 
serem obreiros na seara do Mestre a fim de proclamarem a 
mensagem que aproximará de outros e de si próprios a salvação 
(SINOS, 1971, sp).  
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Aqui, as amizades não recomendáveis, os vícios e a ruína espiritual, podem 

ser entendidos como produtos da ociosidade, pois conforme diz o texto, longe 

destas influências, muitos/as estão se preparando para uma vida mais útil. Desta 

forma, como um perigo ao indivíduo, o ócio deve ser banido e substituído pela 

utilidade, proporcionada pela verdadeira educação.  Este senso de utilidade é por 

vezes atribuído às atividades manuais, como se pode constatar no texto veiculado 

na edição da revista em 1972, pelo Prof. Arnoldo Campos.    

Hoje não há mais dúvida de que a educação é o fator primordial do 
desenvolvimento de qualquer povo. O mundo se agita com novas 
conquistas científicas e a aplicação da técnica nas mais variadas 
atividades humanas. A preparação do pessoal na indústria, no 
comércio na agricultura, está a exigir um conhecimento 
especializado. (...) Graças à importância da filosofia educacional que 
temos, nosso objetivo se sobrepõe a todos: preparar o estudante 
para ser útil nesta vida e na eternidade (SINOS, 1972, sp). 
 

Ao mencionar a necessidade de preparação do pessoal em diferentes 

ocupações produtivas, o texto, além de fazer referência ao ensino técnico oferecido 

na escola neste período, evoca a importância do desenvolvimento do senso de 

utilidade nos/as estudantes associando as atividades práticas à filosofia educacional 

que rege a instituição no entorno das atividades manuais. 

 Sendo assim, se a eficiência prática das técnicas corporais provenientes 

dos trabalhos manuais é representada pela veiculação das imagens que evidenciam 

a realização destas atividades, a eficiência simbólica é representada pelo senso de 

utilidade descrito nas mensagens que compõe a Sinos. Esta por sua vez, 

proporciona o entendimento de que os corpos precisam ser úteis, e que as 

habilidades devem ser desenvolvidas e empregadas em atividades que sirvam à 

sociedade, a Deus e a si mesmos, a fim de que influências negativas provenientes 

da ociosidade não comprometam a construção do caráter e, desta forma, termine 

por levar o indivíduo à degradação moral, física e espiritual. 

Como promotora do trabalho manual junto à educação, o pensamento de 

Ellen White é reproduzido nestas significações desta atividade na escola. Suas 

orientações educacionais reclamam ocupações que possibilitem o afastamento da 

ociosidade e a promoção da utilidade dos corpos, o que se assemelha às 

mensagens veiculadas nas Sinos.  

Uma das mais seguras salvaguardas contra o mal é a ocupação útil, 
ao passo que a ociosidade é uma das maiores maldições; pois o 
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vício, o crime e a pobreza lhe seguem o rastro. Os que estão 
continuamente ocupados, que andam satisfeitos em suas lidas 
diárias, são os membros úteis da sociedade. No fiel desempenho dos 
vários deveres que lhes estão no caminho, tornam eles sua vida uma 
bênção para si mesmos e para os outros. O diligente trabalho os 
guarda de muitos dos laços daquele que "encontra sempre alguma 
maldade para ocupar as mãos ociosas". Uma poça de água 
estagnada em breve se torna prejudicial; mas um riacho corrente 
esparge saúde e alegria sobre a terra. Uma é o símbolo do ocioso, o 
outro do trabalhador (WHITE, 1975, p. 275). 
 
Se condições para trabalho manual forem providas em conexão com 
nossa escola, e solicitar-se aos estudantes que devotem parte de 
seu tempo a algum trabalho ativo, isto provar-se-ia uma salvaguarda 
contra muitas das más influências que existem em instituições de 
ensino. (...) O conhecimento de trabalho útil evitaria em grande 
medida esse sentimentalismo doentio que tem arruinado e continua 
arruinando a milhares. O exercício dos músculos, bem como do 
cérebro, estimulará o gosto pelas tarefas domésticas da vida prática 
(WHITE, 1976, p.100). 
 

Além do senso de utilidade, a Sinos acrescenta outros aspectos que se 

associam a esta na educação dos corpos. Ao apresentar imagens que caracterizam 

o trabalho manual realizado por alunos/as na instituição, a revista editada em 1969, 

diz que: “o industriário [referindo-se a estes/as alunos/as] constitui o exemplo do 

esforço e da dedicação aos estudos e ao trabalho (SINOS, 1969, sp). A partir desta 

afirmação, se observa que este grupo é enaltecido e a prática corporal novamente 

legitimada no campo do trabalho. Ou seja, utilizar o corpo para o trabalho, para a 

produção e para o funcionamento da escola, é importante para o desenvolvimento 

de traços de caráter – como a determinação, a dedicação, a perseverança – assim 

como é motivo de destaque na escola.  

Ainda na mesma edição, ao retratar alunos do curso de admissão ao 

Ginásio, a revista indica que neles/as está estampado “o desejo de vencer: 

trabalham durante o dia e estudam à noite” (SINOS, 1969, sp), Retratando mais uma 

vez o/a aluno/a industriário/a, a revista sugere que o conceito de vitória também é 

associado ao trabalho corporal realizado na escola.  

Sendo assim, ao ser representado na revista destas maneiras, o trabalho 

manual associa-se ao desenvolvimento do caráter que, dentre outras coisas, 

favorece o preparo assim como a identificação dos/as possíveis vitoriosos/as. 

A representação do trabalho manual na Sinos, possibilita ainda outras 

significações. Segundo nos afirma Louro (1997), a escola é o lugar das diferenças, e 

suas práticas, portanto, construtoras de distinções e desigualdades que marcam os 
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indivíduos participantes de sua cultura. Desta forma, o trabalho manual praticado na 

instituição em apreço, participa deste entendimento e colabora para a marcação das 

diferenças. 

Observando as imagens em que se desenvolve este tipo de atividade,  

identifica-se certa diferenciação quanto à natureza do trabalho e participação dos/as 

alunos/as.   Para as moças, o trabalho está relacionado às atividades domésticas: 

cozinhar, limpar, lavar, passar, etc.. O que chama a atenção, no entanto, é o que 

estes trabalhos manuais ensinaram ou ainda ensinam. 

Ao analisar as duas imagens a seguir, retiradas da edição de 1973, fica claro 

que o ensino aqui desenvolvido vai além do aprendizado de simples práticas 

domésticas.  

 

 

Figura 30 - Limpeza da Cozinha (SINOS,1973, sp) 
 

Na revista, a legenda que segue esta imagem diz: “Leda parabéns a limpeza 

está ótima”. Observa-se que a realização da tarefa resulta nos cumprimentos 

oferecidos à sua executora. No entanto, o efeito de reforçar positivamente a 

realização da tarefa, confere à Leda a autorização de executá-la enquanto mulher. 

No popular, seria a famosa expressão: “Já pode casar!”. Ou seja, o trabalho 

atribuído às moças, lhes ensina a servir às tarefas domésticas; confere à mulher a 

obtenção de um conhecimento que a situa como tal e a capacita enquanto dona de 

casa.  



 
108 

 

Enquanto a imagem acima demonstra um ensinamento atribuído ao corpo e 

à condição feminina, a imagem a seguir oferece o entendimento de que esta 

educação é aceita pelas praticantes. Legendada pela frase: “até que enfim, aprendi 

a fazer pães”, a foto reafirma a condição da mulher no ensinamento dado pelo 

trabalho manual. 

 

 

Figura 31 - Aprendendo a fazer pão (SINOS,1973, sp) 
 

A expressão “até que enfim” denota expectativa, que é conferida à aluna 

tanto na função de aprendiz, como no seu papel enquanto mulher. A expressão de 

felicidade que possui no rosto por ter obtido êxito em sua tarefa, indica satisfação 

por conseguir realizar o que dela se espera na atividade que desempenha, e no 

papel que representa. Desta forma, podemos dizer que os trabalhos manuais 

desenvolvidos pelas moças, além de ensinarem práticas e técnicas domésticas, 

ensinam a serem “donas de casa”. 

Exercendo trabalhos nas categorias, agropecuária e profissional – conforme 

classificação feita no início deste capítulo – aos rapazes, as determinações são 

outras. Assim como no caso das moças, trago à cena duas imagens que nos 

permitem observar a maneira como são representados os corpos masculinos nas 

revistas quanto ao trabalho manual que a eles é designado. Da mesma forma como 

as anteriores, estas se encontram na edição de 1973. 
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Na imagem abaixo, dois rapazes desempenham tarefas na marcenaria. Na 

legenda que acompanha a foto na revista, se lê: “futuro profissional”. De pronto se 

percebe a diferença em relação à significação dos trabalhos manuais desenvolvidos 

pelas moças. Enquanto o trabalho desenvolvido por elas sugere a produção da 

mulher no/para o lar, o realizado por eles propõe uma profissão.  

 

Figura 32 - Aprendendo o ofício de marceneiro (SINOS,1973, sp) 
 

As atividades realizadas pelos rapazes proporcionam um aprendizado que 

lhes permite o desenvolvimento de um ofício.  Vistos como futuros profissionais, a 

eles é conferida a expectativa pela obtenção dos recursos necessários à sua 

subsistência e à de seus dependentes, quando na constituição da família. Ou seja, 

ao homem é reforçada a ideia de ser provedor, mantenedor.     

Ao assumir essa condição, já lhe é imputada outra que diz respeito a 

necessidade de, enquanto homem e provedor,  ser produtivo, laborioso, esforçado, o 

que pode ser observado na imagem a seguir. 
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Figura 33 - Rapazes: mãos à obra! (SINOS,1973, sp) 
 

Nela se observa que todos estão em ação, envolvidos na obra que realizam. 

No entanto, como se não bastasse a representação do trabalho duro na imagem, a 

legenda trata de reforçar a ideia da necessidade do esforço, da produção. Nela se 

lê: “Jurandir, não faça onda que trabalha”.  A legenda faz menção à figura de um dos 

trabalhadores que ao perceber ser fotografado, deixa de atentar para o que estava 

fazendo e desvia o olhar a quem registra a imagem. Sendo assim, para os alunos, o 

tipo de trabalho manual que desenvolvem, mais do que ensinar uma profissão, 

instruem à produção, à provisão.  

Estas diferenciações não são representadas apenas por meio das imagens. 

Na edição de 1970, dois textos chamam a atenção ao fazerem referência ao sonho e 

esperança de uma moça e de um rapaz. Neles, pode ser constatada também a 

representação destas diferenças proporcionadas pelo trabalho manual. No texto 

dirigido às moças, se lê: 

É próprio da juventude sonhar. E nada mais lógico, visto que é nesta 
idade que assentamos as bases de nossas realizações futuras. (...) 
Moça, dirijo-me agora a ti, como todas as outras, abrigas em teu 
coração belos sonhos. Cuida, porém, que eles sejam o marco inicial 
de uma vida útil ao próximo e não mera ficção desvinculada da 
realidade. Quer no lar, na escola, ou em outro lugar, tens uma 
missão intransferível. Espera-se que sejas a mulher vitoriosa de que 
fala a Bíblia. Prepara-te cuidadosamente para tal (SINOS, 1970, sp). 
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Aqui, assim como nas imagens anteriores, a figura feminina está relacionada 

com o ambiente doméstico, que dentre outras tantas, é incorporada e legitimada 

pelas atividades manuais realizadas pelas alunas na escola. Embora o texto sugira 

outros espaços de atuação, o lar e a escola são aqueles que, nomeados, 

estabelecem o lugar da mulher. No entanto, no texto que faz menção aos sonhos de 

um rapaz, o contexto profissional é trazido à tona como espaço e lugar do 

masculino, onde este desempenhará suas funções quando adulto, que assim como 

no caso das moças é introduzido pela natureza do trabalho manual que 

desenvolvem: 

Nem só de realidade vive um rapaz. Ele alimenta muitos sonhos e 
esperanças em sua vida e se assim não fosse seria comparado a um 
navio sem leme, solto ao léu, à deriva. Desde cedo, quando os 
primeiros sinais de varonilidade se apresentam, vê-se o jovem rapaz 
preocupado com sua situação futura. Por vezes se detém a sonhar 
com sua vida profissional. Que ocupação ser-lhe-ia mais 
conveniente, mais vantajosa? (SINOS, 1970, sp). 

 

Ao tratar das diferenças produzidas no interior das instituições escolares, e 

da maneira como as práticas e os dispositivos ali presentes favorecem a constituição 

das identidades, é possível aproximar as palavras de Louro (1997), das questões, 

aqui levantadas pelo trabalho manual, quando este afirma que 

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus 
corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a 
falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são 
treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons, 
os cheiros e os sabores “bons” e decentes e rejeite os indecentes; 
aprenda o que, a quem e como tocar (ou na maior parte das vezes 
não tocar); fazendo com que tenha algumas habilidades e não 
outras... E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, 
elas confirmam e produzem diferença [grifos da autora] (LOURO, 
1997, p.61). 

 

Embora representações dos trabalhos manuais desenvolvidos na escola 

sejam evidenciadas nas Sinos, as edições mais recentes, precisamente 2003 e 

2008, não apresentam em seu conteúdo informações sobre a realização desta 

atividade, a não ser no breve histórico que apresentam da instituição. Ainda que 

algumas ocupações desta natureza tenham constituído o cotidiano escolar neste 

período, a revista silencia sobre a realização destas práticas, sobretudo no que diz 

respeito a participação de aluno/as.  
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O silenciamento da Sinos sobre tais ocupações, está associado ao 

encerramento de algumas atividades manuais na escola. Após a edição de 1998, 

ocupações referentes à agricultura, pecuária e indústria de laticínios, não mais foram 

desenvolvidas na escola. A padaria, embora continue a produzir alimentos para o 

consumo interno, deixa de ser um departamento de trabalho específico na escola, e 

passa a constituir algumas das atividades cotidianas da cozinha. 

 Outro fator que influenciou este ofuscamento foi a desagregação dos cursos 

técnicos no currículo da escola, iniciado em 2002 e consumado em 2005, conforme 

apresentado na caracterização da escola, feita no segundo capítulo. Desde então, a 

revista não mais concedeu visibilidade a estas práticas. 

Sendo assim, ao observar e analisar as significações concedidas ao trabalho 

manual, quando este foi representado nas revistas, percebo que sua aplicabilidade 

confere uma ocupação útil ao corpo que, além de alcançar o desenvolvimento do 

físico – através da aplicação de capacidades físicas que resultam na aquisição de 

habilidade e destreza – ainda abrange o desenvolvimento do caráter. Neste, o senso 

de utilidade, a aquisição de aspectos como dedicação e determinação e o 

aprendizado da prestatividade à sociedade e a Deus são significações que 

acompanham esta prática, assim como a construção de diferenças, sobretudo nas 

práticas reservadas ao feminino e ao masculino. 
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7 CORPO E PRÁTICAS CORPORAIS 

 

A dimensão física do humano é uma das intenções da educação integral 

desenvolvida pelo Adventismo do Sétimo Dia. Entendida como atividade redentora, 

tal modelo de educação tem por objetivo a restauração integral do educando à 

imagem do seu Criador e, portanto, assim como os aspectos intelectuais e 

espirituais ocupam posição de destaque nas atividades realizadas na escola, os 

aspectos físicos também devem ser privilegiados. 

Como elemento preponderante na formação deste pensamento, Ellen White 

fornece orientações acerca da importância do desenvolvimento físico na escola. Ao 

dizer que em todas as instituições educativas da IASD o trabalho físico e mental 

devem ser combinados, a autora apresenta alguns benefícios que este pode trazer 

ao/à educando/a: 

No vigoroso exercício físico as paixões inferiores encontram um 
escape sadio e são mantidas nos devidos limites. O exercício 
saudável ao ar livre fortalecerá os músculos, incentivará a circulação 
apropriada do sangue, ajudará a preservar o corpo das 
enfermidades, e será um grande auxílio para a espiritualidade. Por 
muitos anos me vem sendo mostrado que professores e alunos 
devem unir-se neste trabalho. Fazia-se isto antigamente nas escolas 
dos profetas (WHITE, 1973, p.81) 
 

Embora tenham sido evidenciadas no capítulo anterior algumas práticas que, 

veiculadas na Revista Sinos, sugerem a contemplação destes objetivos na escola, 

outras atividades são identificadas como potencializadoras do corpo. Inúmeras 

vezes, os exemplares da revista exibem imagens em que pode ser observado o 

trabalho físico sendo contemplado pela realização de diferentes práticas corporais. 

Desta forma é possível entender que, assim como os trabalhos manuais, as 

práticas corporais estão incorporadas na Pedagogia Adventista como possibilidade 

de desenvolvimento dos atributos físicos dos indivíduos. Por intermédio delas, além 

do espaço para o aperfeiçoamento da saúde física, os/as alunos/as encontram 

restabelecimento do vigor mental, e apreensão de valores espirituais (DOUGLASS, 

2003, p.345).  

 No entanto, antes de analisar tais práticas no interior da Sinos, e como 

estas se relacionam à filosofia educacional adventista, torna-se importante delimitar 

este termo tão utilizado no campo da Educação Física para fazer referência às 

atividades desenvolvidas pelo corpo.  
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Embora Lazzarotti Filho et al (2010, p.24), indique que, atualmente, a 

utilização do termo “práticas corporais” na literatura acadêmica brasileira sirva para 

assinalar “diferentes formas de atividade corporal ou mesmo de manifestações 

culturais” – como: atividades motoras de lazer, ginásticas, esporte, artes, recreação, 

exercícios, dietas, cirurgias cosméticas, dança, jogos, lutas, capoeira e circo – me 

utilizo deste de uma forma mais estreitada. 

Ao fazer uso do termo “práticas corporais” nesta categoria de análise, me 

refiro às práticas constituintes da “cultura corporal”, ou seja, sua utilização passa a 

ser entendida como expressão eleita para designar conteúdos que compõem a 

cultura corporal, tais como: ginásticas, danças, lutas, esportes além dos jogos e 

brincadeiras. A partir deste entendimento, é possível localizar e identificar atividades 

que, aplicadas no desenvolvimento do corpo, compõem o conjunto das práticas 

corporais evidenciadas nas revistas.  

Ao ser analisado o conteúdo da Sinos, percebe-se que tais práticas estão 

prioritariamente representadas por meio de três conteúdos da cultura corporal: 

ginásticas, esportes e jogos. Assim como no capítulo anterior, recorro às imagens 

para melhor caracterizar estas atividades e principalmente evidenciar esta 

classificação. 

Como uma das formas de representação das práticas corporais na revista, o 

esporte surge como a mais evidente e frequente manifestação destas atividades. 

Sua presença é percebida em todas as edições da Sinos, conferindo-lhe assim 

visibilidade  e importância no contexto escolar.  Dentre as modalidades esportivas 

apresentadas pela revista estão: atletismo, natação, tênis de mesa, tênis, 

badminton, basquetebol, voleibol, handebol e radicais – neste caso representado 

pela prática do skate. 

A composição abaixo possibilita identificar imagens, postas em circulação na 

Sinos,  em que algumas destas modalidades são evidenciadas. 

 

 

 

 



 

 

Figura 34 - Práticas corporais esportivas (SINOS, 1968, 1972, 1975 e 2008)Práticas corporais esportivas (SINOS, 1968, 1972, 1975 e 2008)
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A ginástica também ocupa espaço nas revistas como outra forma de 

representação das práticas corporais. Esta, ao contrário das esportivas, não é 

frequentemente representada pela Sinos. No entanto, pode ser evidenciada na 

edição de 1969, 1972 e 1975 pela modalidade de Ginástica Acrobática.  Também 

pode ser vista nas duas últimas edições, 2003 e 2008, quando é representada pela 

prática da musculação. Abaixo, seguem duas imagens que caracterizam esta prática 

corporal sob as duas formas em que são apresentadas nas revistas.  

 

Figura 35 - Ginástica acrobática (SINOS, 1969, sp) 
 

 
Figura 36 - Musculação (SINOS, 2003, p.22) 
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Se comparados às práticas apresentadas anteriormente, os jogos e as 

brincadeiras são as práticas corporais que menos figuram nas páginas das Sinos. 

Como uma forma lúdica de movimento não institucionalizado, os jogos e atividades 

recreativas raramente são postas em evidência. Ainda que seja possível observar a 

realização destas práticas nas edições de 1970 e 1973, a partir das imagens ali 

representadas, poucas informações sobre a sua natureza são concedidas.  

 

Figura 37 - Jogos recreativos I (SINOS, 1970, sp) 
 
 

 
Figura 38 - Jogos recreativos II (SINOS, 1973, sp) 
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Como é possível perceber, muitas são as práticas corporais que, 

evidenciadas na Sinos, colaboram para o aprimoramento físico na referida escola. 

No entanto, ao serem apresentadas e caracterizadas tais práticas, é possível 

perceber que enquanto algumas são postas em evidência, outras são ocultadas.  

As imagens acima mostram o prestígio que as atividades esportivas têm na 

revista e, por conseguinte, na escola. Dentre as modalidades representadas, o 

basquetebol é a que recebe o maior destaque. Tanto que esta foi a única 

modalidade esportiva a ser veiculada na capa da revista, fato que aconteceu por 

duas vezes, em 1970 e 1974. Nenhuma outra prática corporal alcançou tal posição. 

As imagens postas em circulação na revista, referentes a esta modalidade esportiva, 

possibilitam uma identificação imediata da atividade que está sendo representada, 

uma vez que foca jogadas em que estão em evidência movimentos característicos 

da modalidade, assim como a bola, a cesta e a tabela, como pode ser observado na 

imagem a seguir. 

 

Figura 39 - Jogo de basquetebol masculino (SINOS, 1974, sp) 
 

Situação semelhante é reservada ao voleibol. Embora a visibilidade 

concedida não seja tão grande como a do basquetebol, sua presença nas edições é 

frequente, e sua representação é dada de maneira clara e precisa. Outra 
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particularidade que possibilita perceber seu prestígio na revista é o fato de ser a 

única modalidade esportiva em que uma das imagens que a representa, abrange 

duas páginas inteiras de uma única edição. Esta situação pode ser observada na 

imagem abaixo. 

 

Figura 40 - Jogo de voleibol feminino (SINOS, 1971, sp) 
 

Ainda que o esporte ocupe posição privilegiada dentre as práticas corporais 

trazidas pela Sinos, nem todas as modalidades recebem o mesmo tratamento 

observado nas duas anteriores, como é o caso do futebol e suas manifestações – 

futebol de areia, futebol society, futsal. Nenhum exemplar da revista menciona esta 

modalidade ou representa claramente sua prática na escola, fato que chama muito a 

atenção, pois a situação desta modalidade no contexto social brasileiro é 

completamente contrária ao evidenciado aqui. As edições de 1972, 1973 e 2008, 

trazem imagens que supostamente indicam a prática do futebol na escola, mais 

precisamente a do futsal37. No entanto, a definição sobre qual prática é ali 

evidenciada não é concedida pela representação feita, intensificando ainda mais o 

silêncio e a ideia de omissão desta modalidade na revista. Tal situação pode ser 

constatada na imagem a seguir; 

                                                 
37 Embora este nome seja empregado atualmente, nos anos de 1972 e 1973, esta modalidade era 
conhecida pelo nome de Futebol de Salão. 
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Figura 41 - Que prática corporal é esta? (SINOS, 1972, sp) 
 

Apesar de sugerir que a representação consiste num jogo de futebol de 

salão – uma vez que podem ser observados elementos que constituem este 

contexto, como: jogadores, bola, quadra, e goleira – a imagem não oferece detalhes 

capazes de confirmar ou refutar esta ideia. Ou seja, diferente das vezes em que 

foram representadas outras práticas esportivas, como no caso do basquetebol e do 

voleibol, nenhum gesto característico à alguma  modalidade é aqui evidenciado, 

sobretudo no que diz respeito ao futebol. Sendo assim, pode-se dizer que esta 

situação não sugere diretamente a ausência desta modalidade na revista, mas sim a 

ocultação da representação de sua prática, pois podem ser observados vestígios e 

pistas da presença desta atividade na escola. 

Além do futebol, é possível constatar certo silenciamento da Sinos em torno 

de outras práticas da cultura corporal.  Ao ser esquadrinhado o conteúdo das 

revistas, nenhuma referência é feita às lutas e às danças. Diferente da situação 

anterior, a revista não apresenta nem ao menos indícios de que estas atividades 

sejam desenvolvidas, o que sugere a ausência destas junto ao grupo das práticas 

corporais da escola.  

Antes de tratar das questões em que se percebe a presença ou a ausência, 

assim como a visibilidade ou a ocultação de algumas práticas na revista, torna-se 

interessante buscar saber o que a revista apresenta sobre a intencionalidade que é 
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atribuída às práticas corporais na escola, pois a partir delas podem ser evidenciados 

aspectos que justifiquem estas situações acima descritas. 

Assim como é possível identificar diferentes práticas corporais no conteúdo 

das revistas, as funções e atribuições dadas a estas para o desenvolvimento do 

físico – e por que não dizer, para a educação do corpo – também podem ser 

evidenciadas. Conforme fora dito no capítulo três, as práticas corporais, associadas 

aos hábitos e práticas alimentares, constituem um importante meio de visibilidade e 

veiculação de significações sobre a saúde, uma vez que suas atividades podem ser 

vistas sendo relacionadas a preceitos de vida saudável em várias edições, como na 

de 2008. 

  Ao iniciar a seção destinada a estas práticas, a revista apresenta a 

seguinte inscrição:  

Primar pela saúde é um dos objetivos importantes do IACS. “Mens 
sana in corpore sano” – Mente sã, só num corpo são (Juvenal). 
Esporte é saúde. Não será negligenciado (SINOS, 2008, p.60). 
 

 Através destas palavras, fica evidente a identificação das práticas corporais 

como meio utilizado para a promoção da saúde na instituição. Para tanto, estas 

atividades, aqui representadas pelo esporte, passam a ser entendidas como 

sinônimo de saúde e sua prática legitimada e valorizada na escola. Utilizando-se da 

máxima de Juvenal, a revista ainda evoca a importância e a necessidade de manter 

o corpo sadio – condição que lhe é favorecida pelas práticas corporais – uma vez 

que esta condição está estreitamente ligada á saúde da mente 

A relação feita entre prática corporal e saúde, também pode ser observada 

em outras edições. Em 1970, o texto que acompanha a seção das práticas corporais 

reforça a relação existente entre o corpo e a mente apresentando a importância das 

atividades físicas para mediar o desenvolvimento destes elementos constitutivos do 

indivíduo e sua ligação com a saúde. Além disso, a produção textual proporciona 

outra possibilidade de entendimento quanto a realização destas atividades: 

É difícil falar em cultura física sem que nos lembremos dos 
espartanos de outrora. Principalmente para jovens estudantes é 
sumamente necessária. O esforço mental, se não for 
contrabalançado com o exercício físico, pode acarretar 
consequências funestas: desequilíbrio nervoso e pode mesmo 
conduzir à loucura. O exercício Físico é remédio para uma infinidade 
de moléstias. Mesmo os que se aproximam da decrepitude seriam 
beneficiados com ele (SINOS, 1970, sp). 
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Conforme pode ser observado, a representação sugere que o exercício 

físico, proporcionado pelas diferentes práticas corporais, anteriormente identificadas 

na escola, é capaz de atenuar possíveis problemas causados pelo trabalho mental 

excessivo, potencializando assim tanto o físico, quanto o intelectual. O texto afirma 

que muitas doenças e problemas de saúde podem ser resolvidos pela adesão do 

indivíduo à estas atividades. Neste sentido, as práticas corporais servem como 

instrumentos para a manutenção de corpos e mentes sadias, assim como remédio 

para alívio e cura das enfermidades.   

Em 2003, a revista continua evidenciando a importância das práticas 

corporais para a saúde física e mental. No entanto, a inscrição revela a intenção de 

trazer os indivíduos à ação corporal a partir da diversidade de práticas corporais 

propostas pela escola.  

“A saúde da mente está estreitamente ligada à saúde do corpo. 
Quando este adoece, a outra se ressente; quando aquela fraqueja, 
este sofre as dores como se suas fossem.” Estas sábias palavras de 
Confúcio, pensador chinês, bem ilustram a importância de se cultivar 
hábitos saudáveis. Especialmente numa escola. Por isto, há aqui, 
modalidades de esportes para todos os gostos (...) (SINOS, 2003, 
p.22). 

  

Dada a importância do cultivo de hábitos saudáveis na escola, e que a 

obtenção destes pode ser proporcionada pela atividade física, a revista trata de 

capturar os corpos para a realização das práticas corporais. Como uma 

possibilidade de manter o corpo sadio – frente à diversidade de modalidades 

oferecidas, capaz de contentar a todos os gostos – a revista proporciona o 

entendimento de que todos estão “convocados” e “autorizados” a praticar alguma 

atividade física, e desta forma, gozar dos benefícios que ela produz.  

Esta busca por apreender os indivíduos pela diversidade de práticas 

oferecidas, também pode ser evidenciado na edição seguinte – em 2008 para ser 

mais preciso – quando em duas páginas da revista são veiculadas fotos das mais 

variadas práticas desportivas, assim como alunos/as de diferentes idades 

realizando-as. A mensagem que a revista parece passar é: atividade física, espaço e 

oportunidade para todos. Espaço para todos, pelo título que nomeia a seção – 

complexo esportivo – e pela apresentação de vários locais distintos onde se pratica 

alguma destas atividades, como: piscina, academia, quadras, campo, pista de 

atletismo, ginásio de esportes, pista de skate. Oportunidade para todos, pela 
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maneira como apresenta diferentes pessoas em diferentes práticas corporais 

esportivas.  

  

Figura 42 - Complexo Esportivo (SINOS, 2008, p.60 e 61) 
 

Estas citações que, encontradas na Sinos, evidenciam a intencionalidade 

das práticas corporais sobre os corpos, reverberam as palavras de White (1996b, 

p.146) no que tange a promoção da saúde na escola, sobretudo pelo exercício 

físico: 

Os estudantes não devem ter permissão para assumir tantos estudos 
que não tenham tempo para exercício físico. A saúde não pode ser 
preservada, a não ser que alguma parte de cada dia seja dedicada à 
atividade muscular ao ar livre. Horas regulares devem ser dedicadas 
ao trabalho manual de alguma espécie, algo que ponha em ação 
todas as partes do corpo. Equilibrai o esforço das faculdades físicas 
e mentais, e a mente do estudante será refrigerada. Se está doente, 
o exercício físico freqüentemente ajudará o organismo a recuperar a 
condição normal. Ao saírem os alunos do colégio, devem ter melhor 
saúde e melhor compreensão das leis da vida do que quando nele 
entram. 
 

Além de dar voz às recomendações whiteanas sobre atividade física e 

saúde, proferidas em fins do século XIX, as citações encontradas nas revistas 

acompanham ainda as movimentações referentes ao pensamento físico-sanitário 
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que ganha força na segunda metade do século XX. Ao dizer que as associações 

entre atividade física e saúde são tão antigas quanto a própria civilização, Fraga 

(2006a, p.106), afirma que somente em meados  da década de 1950 “foi possível 

verificar que o baixo nível de atividade física influenciava negativamente no 

desenvolvimento de doenças degenerativas”. Com isso, a relação entre exercícios 

físicos e saúde é legitimada, desencadeando, desde então, diferentes 

recomendações e determinações quanto a qualidade, frequência e intensidade dos 

exercícios físicos que devem ser realizados na busca pela saúde, o que pode ser 

constatado ainda nos dias de hoje, através do estilo e vida ativo apregoado, dentre 

outros, pelo programa Agita São Paulo (FRAGA, 2006b).  

Sendo assim, é possível perceber que as representações, até aqui 

evidenciadas nas revistas, carregam em suas significações influências 

filosóficas/denominacionais, percebidas nas palavras de White, assim como 

influências político/sociais, desencadeadas pelas concepções físico-sanitárias 

postas em circulação em diferentes épocas, mas que em sua essência focam a 

atividade física como elemento preponderante na promoção de saúde.  

Embora a revista faça reverberar aspectos ligados aos programas de saúde 

que tratam principalmente do aprimoramento das questões bio/fisiológicas pela 

atividade física, dentre as quais estão as práticas corporais delimitadas neste 

capítulo, a edição de 1998 evoca a imbricação do lúdico a estas práticas como 

elemento necessários para a saúde na escola.  

Esporte é saúde! Esporte é vida! Depois do estudo, os momentos 
alegres de descontração, sorrisos e agitação nas quadras! Alegria 
nas piscinas e na sauna. Todos saem revigorados e prontos para as 
tarefas que os esperam. (...) a prática de esportes clareia a mente e 
espalha bem-estar. No IACS, estão em alta os esporte (SINOS, 
1998, p.52). 
   

Além de tratar o esporte como sinônimo de saúde, o que possibilita inferir 

mais uma vez sobre sua utilidade e importância na promoção desta na escola, a 

revista também o trata como sinônimo de vida. A partir desta representação, é 

possível perceber que não apenas as intenções orgânicas devem ser contempladas 

pelas práticas corporais, já que a vida do indivíduo não se constitui apenas por 

questões biológicas, mas também pelas sociais, psicológicas, emocionais, assim 

como religiosas. Por este motivo, a revista apresenta a descontração e a alegria 

como componentes necessários à realização das práticas corporais na escola, a fim 
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de que a saúde possa ser contemplada pelo indivíduo em sua totalidade, ou seja, 

não apenas no que tange a ausência de doenças, mas no bem-estar físico, mental e 

social que proporciona. 

Ao comentar a maneira como as atividades físicas realizadas de forma 

compulsória, a partir das recomendações traçadas pelos programas de combate ao 

sedentarismo, Fraga (2006a), ressalta que a ausência dos aspectos ligados à 

ludicidade e satisfação na prática destas atividades, até pode contribuir para a 

diminuição dos riscos á saúde, mas os efeitos podem não ser os esperados, caso 

não faça parte do conjunto de valores que dá sentido à vida. 

Sendo assim, a atividade física defendida pela pedagogia adventista, e 

representada pelas práticas corporais presentes nas páginas da revista, intenta 

sobre as questões orgânicas que favorecem a obtenção de um físico sadio, e de 

uma mente aliviada, afastando assim o risco proveniente de doenças causadas pelo 

sedentarismo. Ao mesmo tempo, tenciona por uma atividade recreativa em que 

estejam presentes a descontração e a alegria, afastando toda e qualquer reação ou 

sentimento que elimine esta condição, como a competição acirrada e o rendimento. 

Para tanto, Ellen White (1977), defende a realização destas práticas como forma de 

recreação, em que  

(...) na verdadeira acepção do termo - recriação - tende a fortalecer e 
construir. Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, 
proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a 
voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida (WHITE, 1977, 
p.207). 
 

  Tendo em vista estas intenções e significações em torno das práticas 

corporais realizadas na instituição, torna-se possível analisar os motivos que fazem 

com que algumas destas práticas estejam presentes/ausentes ou sejam 

destacadas/silenciadas no conteúdo das revistas.  

Volto então à questão da visibilidade do esporte como prática corporal mais 

evidenciada e privilegiada na revista. Esta não ocorre por determinações 

denominacionais whiteanas – tanto que os esportes, em sua versão competitiva e 

subjugadora, não era recomendado por ela para compor as atividades físicas nas 

escolas regidas pela IASD – mas sim pelas mudanças experimentadas no cenário 

político e educacional do Brasil no século XX.        

 Incorporado às instituições escolares, especialmente na década de 1960 – 

quando governos militares viam no esporte uma possibilidade de projetar o país no 
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concerto das nações desenvolvidas (Brasil potência), e melhorar a aptidão física da 

população, visando principalmente à produção, (BRACHT, 1999) – o esporte 

configurou a pedagogia da Educação Física sem necessidade de mudar seus 

princípios mais fundamentais.  

Desta forma, conforme aponta o Coletivo de Autores (1992), a influência do 

esporte no sistema educacional é tão forte que não é o esporte da escola, mas sim o 

esporte na escola. O esporte é, para essa fase, o objetivo e o conteúdo da 

Educação Física escolar e estabelece uma nova relação em que o professor deixa 

de ser um instrutor e passa a ser um treinador. Embora tal modelo esportivista tenha 

sido fortemente criticado na década de 1980, a prática pedagógica ainda continua 

sendo balizada pelo paradigma da aptidão física e esportiva, como pode ser visto 

nas representações da Sinos, especialmente aquelas posteriores ao período de 

crítica a este modelo, 1998, 2003 e 2008.  

Embora não seja promotora da presença dos esportes na educação 

adventista, Ellen White não reprovou sua permanência ali, mas sim sem exagero, 

tanto que escreveu: “não condeno o simples exercício de brincar com uma bola; mas 

isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso” (WHITE, 1962, 

p.499). Sendo assim, segundo suas recomendações, o problema não está em jogar, 

mas no jogar de forma exagerada e errônea em relação ao tempo e complexidade, 

podendo comprometer os relacionamentos pessoais e interpessoais. Além disso, 

segundo ela, o modo com que os jogos são frequentemente disputados não 

fortalece o intelecto ou o caráter, mas distrai a mente dos estudos e tende a fazer 

com que seus participantes tenham mais prazer e amor pelos jogos do que por Deus 

(Idem, p.500).  

Se o destaque concedido ao esporte acompanha especialmente as 

determinações político/educacionais e os reflexos sócio/culturais do país, o 

silenciamento sobre algumas das práticas corporais, ao contrário, obedece a 

orientações e determinações do pensamento educacional adventista. Conforme foi 

sinalizado pela revista, e endossado por Ellen White, as práticas corporais devem 

ser regidas pela descontração e pela alegria, sem que interferências provenientes 

das próprias práticas, assim como dos seus participantes possam eliminar esta 

atmosfera lúdica e recreativa destas atividades. Para tanto, a autora afirma que 

algumas práticas devem ser banidas do contexto educacional devido à sua natureza 
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rude e principalmente pela possibilidade de levar seus praticantes à devassa quanto 

aos princípios estabelecidos por Deus de amor e respeito  ao próximo: 

Os jovens gostam, por natureza, de estar em atividade, e se não 
encontram legítimo desafogo para suas energias reprimidas após o 
confinamento da sala de aula, tornam-se inquietos e impacientes sob 
a restrição, sendo, portanto induzidos a empenhar-se em esportes 
rudes e nada varonis, que desonram a tantas escolas e colégios, e 
até a precipitar-se em cenas de verdadeira dissipação. Muitos dos 
jovens que deixaram seus lares sendo inocentes são corrompidos 
por suas relações na escola. (WHITE, 1996b, 71). 

 

Por esta razão, esportes como o basquete e o voleibol recebem grande 

visibilidade na revista, uma vez que em suas práticas, a competição acirrada não é 

culturalmente estimulada, ao passo que no futebol esta situação é entendida como 

sendo inversamente proporcional às demais. Por esse motivo, sua prática deve ser 

comedida e sempre que possível mediada pelas orientações concedidas sobre a 

recreação, pois segundo ela, o apelo à competição e rivalidade alimenta o egoísmo, 

que é a raiz de todos os males (WHITE, 1977, p. 226). 

Quanto às lutas, o entendimento é que estas práticas corporais estimulam e 

apregoam a brutalidade e a violência. Segundo o pensamento whiteano – aceito e 

posto em prática na escola em questão, uma vez que a revista não apresenta 

vestígios de sua prática ou ocorrência – o amor ao domínio, o orgulho da mera força 

bruta e o descaso da vida, evidenciados em muitas destas práticas, estão exercendo 

sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra (WHITE, 1977, p.210). 

Embora não contemple a competitividade ou a violência, a dança também 

não é evidenciada na revista, sendo que o seu silenciamento também advém das 

orientações whiteanas sobre a recreação. Ao dizer que a recreação se faz 

necessária aos indivíduos que se acham ocupados no trabalho ou no estudo, a 

autora adventista adverte que algumas distrações, com a dança, “não são benéficas 

em sua tendência, antes exercem efeito sedutor” (WHITE, 1995, p.346). A autora 

fundamenta sua orientação no fato de que muitas danças têm estimulado a 

sensualidade e a depravação sexual de muitos jovens, e como forma de 

divertimento tende a degenerar em vulgaridade.  

Por meio das constatações feitas nas revistas, e das orientações advindas 

do pensamento whiteano, é possível perceber que tanto a presença/ausência quanto 

a visibilidade/ofuscamento das práticas corporais, na Sinos, recomendam e 

identificam comportamentos que interessam ao pensamento educacional em voga. 
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Neste sentido, as práticas corporais representadas e significadas nas revistas, além 

de fornecer o entendimento de que a saúde é também um produto de sua eficácia, 

ainda educam o corpo à eleição de práticas recreativas, em que a rivalidade, 

brutalidade e sensualidade dêem lugar à descontração, alegria e cooperação, livre 

das pressões introduzidas pela competitividade e pelo rendimento. 

Além destas, as revistas ainda apresentam outras representações e 

significações evidenciadas pela presença das práticas corporais na escola. Na 

edição de 1970, num texto intitulado “O valor da disciplina”, as práticas corporais são 

utilizadas para representar a presença da disciplina na escola: 

O mundo em que vivemos é comparado a um vasto estádio 
esportivo. Nele estão os torcedores, policiais, juízes e jogadores. Só 
que na vida todos participam do jogo, julgam, policiam e torcem, 
Sabemos que todo o jogo tem suas regras, e jogo sem regras não é 
jogo. No estádio da vida também é necessário existir disciplina, e a 
definiríamos como a aplicação das regras do jogo. Logo, disciplinar 
não é somente reprimir, mas compreender para orientar. Essa tarefa 
é difícil, e nem sempre é entendida por todos os participantes do 
jogo. Porém sua presença é indispensável, pois sem ela o jogo da 
vida seria impossível. Essa tarefa difícil cabe à diretoria interna 
(SINOS, 1970, sp). 
 

O texto propõe uma aproximação entre a disciplina e as práticas corporais, 

mais precisamente os jogos esportivos. Ao evidenciar a presença de regras nos 

jogos, o texto possibilita entender que neste ambiente há disciplina, e que esta deve 

ser exercida e respeitada por todos os indivíduos que compõe o contexto de jogo. 

Da mesma forma, a representação feita em torno do jogo da vida, evoca a 

necessidade de, assim como é realizado nas práticas esportivas, cumprir as regras 

estabelecidas, tanto individualmente, quanto coletivamente.  

Sendo assim, é possível dizer que pela representação proposta no texto, a 

obediência aos regulamentos do jogo e o exercício da disciplina no espaço de jogo, 

nada mais é do que um treinamento para a prática da disciplina na vida. Ou seja, ser 

disciplinado no jogo, implica num aprendizado que resulta em ser disciplinado na 

vida. Trata-se de contemplar, por meio das práticas corporais, a formação do 

caráter, em que aspectos como a obediência, a submissão, o respeito, estão postos 

em destaque. 

Outra questão interessante que se apresenta nas páginas da revista, é a 

maneira como os corpos masculinos e femininos são representados nas práticas 

corporais. Como já foi dito no capítulo anterior, a escola se constitui como o lugar 
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das diferenças (LOURO, 1997), e como parte deste contexto, as práticas corporais 

ali desenvolvidas não estão livres de reforçar e construir distinções.  

Inicio evidenciando que, segundo o conteúdo das revistas, as aulas de 

Educação Física na instituição são ministradas para grupos organizados e 

separados por gênero, o que pode ser constatado na imagem abaixo:  

 
Figura 43 - Aula de Educação Física para meninas (SINOS, 1972, sp) 

 

A imagem mostra a prática de voleibol feminino. A figura da professora no 

canto esquerdo da imagem permite a inferência de que esta prática está sendo 

realizada numa aula de educação física. Embora nem todas as imagens que 

representam as práticas corporais, estejam evidenciando o momento de aula, em 

várias delas pode ser observada a separação entre alunos e alunas, o que sugere a 

ideia de reprodução da diferenciação proposta por este modelo de aula. Isto implica 

dizer que as significações recebidas no momento das aulas de educação física são 

acatadas pelos/as participantes e podem ser constatadas nas práticas realizadas 

fora delas, tanto no que diz respeito a organização e disposição dos/as alunos/as 

nas atividades, quanto na sua execução. 

Ainda que as alunas sejam vistas praticando a modalidade de voleibol na 

imagem acima, na seguinte, estas aparecem sentadas na quadra, o que proporciona 

a marcação de diferenciações em relação aos alunos. 
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Figura 44 - Alunas na quadra de voleibol (SINOS, 1972, sp) 
 

Esta imagem evoca a ideia de certo comedimento das moças em relação à 

prática de atividades físicas. Ideia esta que advém da história da Educação Física, 

em que as práticas destinadas às mulheres deveriam ser compatíveis à sua 

natureza e redobradas de cuidados, devido à representação de “fragilidade” 

associada à feminilidade (GOELLNER, 2003). Estas determinações históricas 

exercem influências sobre o contexto apresentado pela revista, o que possibilita 

entender o fato de que até a edição de 1975, o voleibol tenha sido a única 

modalidade de esportes coletivos em que se observou a participação feminina, 

sendo a primeira vez em que esta foi evidenciada, data de 1971. 

Ao contrário do que acontece com as moças, os rapazes, quando 

representados nas revistas, são evidenciados em movimento. Embora existam 

imagens em que alunos apareçam posando para as fotos, na sua grande maioria, 

estes são representados executando movimentos de alguma prática desportiva, ou 

mesmo recreativa, enquanto as moças são percebidas demonstrando comedimento 

em relação à sua mobilidade.  

Embora a moderação em relação às práticas corporais possa ser percebida 

como uma característica do feminino, devido as representações evidenciadas na 

revista, as moças também aparecem realizando outras práticas desportivas, 

sobretudo a partir de 1998.   No entanto, se observa que, quando são apresentadas 

modalidades esportivas em que se quer caracterizar o tipo de movimentação 
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característica da modalidade, as imagens em sua grande maioria privilegiam os 

rapazes.  

Entretanto, quando são apresentadas práticas corporais em que não se faz 

necessário um movimento técnico para caracterização da modalidade, as moças 

entram em cena, em exclusividade ou não.  Nas imagens em que é apresentada a 

piscina como um dos locais para a prática de uma atividade corporal, na edição de 

1998, é fácil de constatar esta diferenciação: 

 

 
Figura 45 - Alunos na piscina (SINOS, 1998, p.53) 

 

 

 
Figura 46 - Alunas na piscina (SINOS, 1998, p.53) 
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Como se pode perceber nas imagens, a situação e o local são os mesmos, e 

fazem referência às atividades desenvolvidas por alunos/as na piscina. No entanto, 

as semelhanças acabam por aqui, pois enquanto os rapazes nadam, colocando em 

prática técnicas aprendidas desta modalidade esportiva, as moças são retratadas 

em um momento de descontração e recreação, sem apresentar nenhum tipo de 

conhecimento específico sobre qualquer modalidade possível de ser praticada neste 

espaço reservado às práticas do corpo. 

Isto não quer dizer que os conhecimentos referentes às técnicas dos nados 

não estão disponíveis a elas ou então que não lhes pertencem. Ao contrário, a 

imagem evoca que a responsabilidade por demonstrar a técnica e os conhecimentos 

adquiridos nesta modalidade é dos meninos, pois conforme nos afirma Louro (1997), 

ao tratar da centralidade dos esportes na inculcação de valores na formação de 

meninos,  

(...) para vários homens, praticar esportes durante a vida escolar era 
considerado ‘natural’, ‘instintivo’ e que seu oposto, ou seja, o não 
praticá-lo era visto como um indicador de que algo está (ou estava) 
errado (LOURO, 1997, p.74). 
 

Mesmo quando rapazes e moças figuram juntos em alguma imagem que 

caracteriza uma prática corporal, a figura masculina é priorizada quanto à execução 

técnica de algum gesto. Na imagem abaixo, em que se vê caracterizada uma partida 

de badminton entre duas duplas mistas, embora estejam em destaque tanto uma 

aluna, quanto um aluno, a ele é dada a preferência para realizar a movimentação do 

saque que caracteriza o início da disputa de um ponto no jogo. 
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Figura 47 - Jogo de badminton de duplas mistas (SINOS, 1998, p.52) 
 

A maneira como são representadas as figuras masculinas e femininas no 

interior das práticas corporais, evidenciam uma educação que propõe distinções 

entre o que é ser homem e o que é ser mulher, tanto no momento em que são 

realizadas estas atividades, quanto fora delas. Segundo nos afirma Cavaleiro e 

Vianna (2010): 

Nas aulas de Educação Física, somos educados e educadas para 
um jeito de ser masculino e um jeito de ser feminino, com atitudes e 
movimentos corporais socialmente entendidos como naturais para 
cada sexo. Nesse processo, as diferenças construídas socialmente 
são naturalizadas, consideradas como algo inscrito no biológico e as 
habilidades motoras esperadas pelo desempenho de menino e 
meninas são distintas (CAVALEIRO E VIANNA, 2010, p.141). 

 

Após esta movimentação no entorno das práticas corporais encontradas na 

Sinos,  é possível afirmar que estas corroboram para o aperfeiçoamento da saúde 

física dos indivíduos, cooperando para o restabelecimento do vigor mental dos 

alunos, assim como para o afastamento, o alívio e até mesmo a cura de 

enfermidades.  

Estas, por sua vez, não recebem a significação costumeiramente atribuída 

aos esportes, no que diz respeito à necessidade de rendimento a fim de favorecer a 

competição. Tais práticas, ao contrário do que é comumente praticado, devem ser 

regidas por um pensamento lúdico recreativo em que a cooperação e a 

descontração ocupem o lugar da rivalidade, para que, evitando assim a degradação, 

as atividades possam renovar as energias físicas e mentais e proporcionar a 

obtenção da saúde em sua totalidade.   

As práticas corporais relacionam-se com a construção do caráter, pois ao 

ensinar a importância da observância de regras e regulamentos que compõem os 

mais diversos jogos esportivos, privilegiam a disciplina, que dentre outras é aplicada 

à vida. O exercício desta favorece o desenvolvimento do respeito e obediência as 

determinações, e evoca o sentido de responsabilidade para consigo, com o próximo 

e para com Deus. 

Como marcadora de diferenças, estas estão a educar corpos no tocante às 

feminilidades e masculinidades presentes no contexto em que são realizadas as 

práticas corporais, assim como fora delas. 
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   Sendo assim, é possível dizer que além de promover o desenvolvimento 

dos aspectos físicos, as práticas corporais, segundo o pensamento adventista de 

educação, trazem benefícios também aos atributos intelectuais, assim como 

contribui no desenvolvimento moral do indivíduo. Pela atividade física, a mente 

recebe descanso, favorecendo o entendimento e o aprimoramento das questões 

espirituais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a movimentação realizada entre os exemplares da Revista Sinos, 

observando e analisando as representações e significações em torno do corpo, não 

poderia deixar de destacar alguns pontos importantes de serem considerados. 

  Quanto à questão instaurada no início deste estudo, inicio dizendo que, de 

maneira geral, as representações evidenciadas na Sinos apontam para a promoção 

e a obtenção de um corpo saudável  a fim de que este seja eficiente no serviço à 

sociedade, à Deus e ao próprio indivíduo.  

Percebo que a ênfase conferida à saúde na educação do corpo é dada pelo 

entendimento da Pedagogia Adventista – atribuído principalmente pela doutrina 

adventista da imortalidade condicional – de que o indivíduo é um todo indivisível e 

que seus componentes – corpo, mente e espírito – são interdependentes, pois tudo 

o que afeta um destes, também afeta, por conseguinte, os demais. Ou seja, um 

corpo doente, implica num físico fraco, numa mente debilitada e num espírito 

fragilizado. 

Sobre este assunto, faço referência à importância e a necessidade que é 

dada às ações educativas, como a higiene, a alimentação e o exercício físico, para a 

saúde do corpo. Frequentemente evidenciadas nos exemplares analisados, a 

Revista Sinos tem como uma de suas intenções incentivar hábitos que garantam ao 

indivíduo a possibilidade de manter um corpo saudável durante e após a vida 

escolar. Além disso, sobre tais ações educativas é imputada a responsabilidade de 

afastar enfermidades que enfraquecem o corpo e que, por assim ser, diminuem suas 

capacidades físicas, mentais e espirituais. Razão pela qual torna-se indispensável 

no  ambiente em que se desenvolve uma educação confessional, uma educação 

voltada para o corpo. 

Embora os cuidados corporais postos em funcionamento para a promoção e 

obtenção da saúde não seja qualidade exclusiva da Pedagogia Adventista – já que 

cada vez mais estão em voga na sociedade programas que indicam a necessidade 

de cuidados quanto à alimentação, exercício físico e mesmo higiene para a 

aquisição da saúde – seu currículo, interessado em restaurar o relacionamento do 

indivíduo com Deus em sua integralidade, apresenta um novo enfoque diante da 

vida e do conhecimento produzido pela humanidade. Neste enfoque, cuidar da 

saúde não implica apenas em afastar doenças e retardar a morte, mas em obter 
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uma vida melhor na Terra enquanto o advento é aguardado, obtendo maior 

discernimento entre o bem e o mal. Além disso, ter um corpo saudável implica em 

glorificar à Deus,  já que esta condição segue o ideal proposto por Ele na criação do 

humano.  

A Revista Sinos evidencia também outras representações voltadas à 

educação dos corpos. Ao observar e analisar as significações concedidas ao 

trabalho manual, quando este foi representado nos seus exemplares, percebo que 

sua aplicabilidade confere uma ocupação útil ao corpo que, além de banir a 

ociosidade e os diversos males que a acompanham, ainda proporciona 

conhecimento sobre muitos deveres práticos da vida diária, que segundo a 

Pedagogia Adventista devem auxiliar o indivíduo na escolha de uma profissão, na 

formação familiar e no serviço à sociedade e a Deus. 

Para tanto, as ocupações evidenciadas em torno das práticas agropecuárias, 

domésticas e profissionais tinham como função favorecer a aquisição de técnicas 

corporais a fim de integrar alunos/as à sociedade conforme as exigências sociais de 

cada época. Sobre este assunto digo ainda que, embora as diferenciações quanto à 

natureza do trabalho manual para o feminino e para o masculino tenham sido muitas 

vezes evidenciadas na revista, esta não segue uma determinação dogmática da 

religião, mas sim, transformações ocorridas no interior da sociedade. Digo isto, pois 

ao notar o silenciamento do trabalho manual nas últimas edições da Sinos, observo 

que muitas destas práticas são minimizadas inclusive fora de suas páginas. Com 

isso quero afirmar que a condição da mulher como ligada, fundamentalmente as 

atividades domésticas e ao homem como o provedor são mais relativizadas na 

sociedade contemporânea.  

Quanto ao senso de utilidade conferido ao trabalho manual e sua 

significação na Sinos, acrescento que, embora tenham sido incorporados na 

Pedagogia Adventista pelo utilitarismo americano, este abrange não só o 

desenvolvimento físico, mas também o do caráter. Pelo fato de afastar a ociosidade, 

traços inadequados do caráter são eliminados, dando lugar a aspectos benéficos e 

moralizantes, como: dedicação, determinação e prestatividade. Quando postos sob 

a regência do currículo integral-restaurador da Pedagogia Adventista, o trabalho 

manual, como uma possibilidade de proporcionar ação ao corpo, moraliza o 

indivíduo e o torna mais útil à sociedade e a Deus. 
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 Como uma última forma de representação da educação do corpo, a Sinos 

aponta para a necessidade de recreação dos corpos. Associada a promoção e a 

obtenção de um corpo saudável – uma vez que tal atividade coopera para o 

restabelecimento do vigor mental dos alunos, assim como para o afastamento, o 

alívio e até mesmo a cura de enfermidades – a recreação é representada por 

diferentes práticas corporais. Dentre estas, as esportivas são as práticas mais 

evidenciadas na revista.  

Permeadas pelo pensamento adventista de educação, estas práticas, por 

sua vez, não recebem a significação costumeiramente atribuída aos esportes, mas 

ao contrário do que é comumente praticado, devem ser regidas por um pensamento 

lúdico e recreativo. Nessa perspectiva, a  cooperação e a descontração ocupam o 

lugar do rendimento, da rivalidade e da brutalidade evidenciada em algumas 

modalidades, para que sejam revigoradas as energias físicas e mentais, e afastadas 

toda e qualquer atmosfera que privilegie a degradação física e moral dos 

praticantes.  

   A ênfase a essa representação é observada na Sinos pelo silenciamento 

de modalidades como o futsal – em que culturalmente a rivalidade é acirrada – 

assim como as lutas – pois atribuí-se a elas um suposto incentivo à violência -  e no 

incentivo de práticas que minimizam a rivalidade e o contato físico como o voleibol e 

o basquetebol. 

Na aplicação das regras e regulamentos que compõem os mais diversos 

jogos esportivos, o caráter é desenvolvido, pois no exercício da disciplina o 

desenvolvimento do respeito e a obediência as determinações, evocam o sentido de 

responsabilidade para consigo, com o próximo e para com Deus. Portanto, 

desenvolvimento físico, intelectual e moral também podem ser vistos em ação na 

prática de atividades físicas segundo a Pedagogia Adventista. 

Desta forma é possível dizer que a educação corporal evidenciadas nas 

representações trazidas pelas páginas da Sinos, amparadas pela Pedagogia 

Adventista, estão significadas em torno da promoção, bem como da obtenção de um 

corpo saudável, útil e livre de tensões. Um corpo, sobretudo, devoto a Deus e aos 

ensinamentos desta denominação religiosa. 
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